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Andakten i dette nummer er skrevet av Marita Solberg Bjerke

Noen mener jeg er en smule gal, litt sprø 
– eller i alle fall ganske rar. Jeg er nemlig 

ofte blitt observert i treningstights, løpejakke 
og joggesko i fint driv langs veiene rundt der 
jeg bor, før klokka er sju på morgenen – som-
mer som vinter, i regn og morgensol og selv 
om temperaturen er ned mot -20. Hadde 
noen sagt dette til meg for ti år siden, ville jeg 
nok vært helt enig i at dette grenser mot gal-
skap. For jeg har aldri vært noen morgenfugl; 
det å komme seg opp er aldri gøy og krever 
sterk vilje i tøffe forhandlinger med meg selv. 
Men når jeg først har fått på meg klærne 
og kommet meg ut, er det deilig. Da er det 
verdt strevet. Det er deilig å våkne skikkelig 
og kjenne at kroppen fungerer i dag også. Og 
samme hva slags vær dagen møter meg med, 
kan det være praktfullt å være ute en tidlig 
morgentime. Mine sterkeste opplevelser av 
Guds nærvær har kommet nettopp da.
Vi er inne i åpenbaringstiden, tiden der Jesus 
tar fatt på sin gjerning og åpenbarer for 
menneskene hvem han er, og gjennom det 
viser noe av Guds herlighet. Gjennom ord 
og handling viser han oss at Guds herlighet 
har kommet ned på jorda. Gjennom taler, 
formaninger og liknelser og gjennom mektige 
gjerninger, under og tegn. Han sier han får 
kraft fra ham som har sendt ham, fra sin Far. 
For Jesus er Guds sønn. Ja, ikke bare det, han 
er fullt og helt Gud. I Det gamle testamente 
står det flere ganger om hvordan mennesket 
ikke kunne få se Guds herlighet, for det ville 
det ikke tåle. Nå er det annerledes. De som 
var rundt Jesus ”så hans herlighet, en herlig-
het som den enbårne Sønn har fra sin Far”, 
som Johannes skriver i begynnelsen av sitt 
evangelium. Nå kan menneskene få se Guds 
herlighet, og erfare at Gud er kommet nær. 
Han er der midt i blant dem. 
I dag er ikke Jesus her rent fysisk. Han går 
ikke rundt som det mennesket han var for 
2000 år siden. Men han er her allikevel. Han 
fór opp til himmelen, men han er her likevel, 
midt i blant oss, med Guds herlighet. Jostein 
Gaarder skriver i ”Julemysteriet” om engelen 
Efiriel som forteller at det hender at noe av 
himmelens herlighet kommer ned på jorden, 
for den har nemlig svært lett for å spre seg. 
Jeg tror han har helt rett. Vi må bare se den 
– og stole på den. Ser vi godt etter, er det 
ikke så vanskelig. Vi kan se det i naturen, i 

det fantastiske skaperverket 
som ingen annen enn Gud kan 
stå bak. Vi kan se det i Bibelen, 
vitnesbyrdet om Guds nærvær. 
Vi kan se det i alle kirkebygg som reist, og i all 
den kunst som er skapt til Guds ære gjennom 
historien. Og ikke minst kan vi se det når vi ser 
på menneskene rundt oss, og på oss selv. Vi er 
skapt i Guds bilde, og gjennom Jesu gave har 
vi en liten flik av Guds herlighet i oss. 
Senest i dag som denne andakten skrives, 
hadde jeg en tidlig morgentime i Guds 
nærvær. Klokka ringte nok en gang for tidlig, 
men ute var det stjerneklart, kaldt, bakken 
hvit av snø, trærne fulle av rim og en nesten 
full måne som kastet et strålende lys over et 
fantastisk vinterlandskap. Kroppen fungerte, 
og jeg kunne gå resten av dagen i møte full 
av energi. Det er kanskje galskap; jeg er kan-
skje ikke helt god, men hadde det ikke vært 
for det, så hadde jeg ikke fått oppleve Guds 
herlighet så nær på den måten. Jeg sier ikke 
at alle må gjøre som meg; vi er forskjellige 
og opplever ting forskjellig. Men oppsøk de 
stedene der du kan kjenne Guds nærvær! 
Eller se deg rundt, og se om den ikke er ak-
kurat der du er! Kanskje må vi tillate oss å 
være litt sprø, men jeg tror at der vi lar den 
himmelske herlighets galskap slippe til, der 
kan det skje store ting.

Herre, vi lovpriser deg
for skogen med sin skjønnhet,
for det milde draget i luften,
for gresset som dufter slik.

Herre, vi lovpriser deg
for skyene som seiler,
for rytmene i jordens liv,
for stillheten i natten.

Herre, vi lovpriser deg
for stjernene som blinker,
for den friske morgenen,
for duggdråper på blomsten.

Herre, vi lovpriser deg
for smaken av god mat,
for solen som går sin gang
og for hele livet du har gitt oss.

Ray Simpson, Din rytme, din bønn, 
overs. O. S. Bjørlykke, Verbum 2007
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Mathea -
Skole- og tros-
opplæring på 
tegnspråk  
i Elverum
 
I dette bladet blir vi kjent med 4 år gamle Mathea som bor på  
Elverum. Mathea utfordrer oss og samfunnet på at hun selvfølge
lig skal ha et tilrettelagt tilbud om opplæring på tegnspråk innen
for følgende områder som er hjemlet i lover og vedtak:

* Skoletilbud på tegnspråk
* Trosopplæring på tegnspråk

Skoletilbud på tegnspråk. I disse dager er forslag om nedleg
gelse av døveskoler igjen et brennbart tema. Mange husker den 
store demonstrasjonen i Oslo i 1990 da nesten 1.000 demonst
rerte under slagordet ”La døveskolen leve”.  Døveskolene med 
få eller mange elever sikrer levende tegnspråkmiljøer som også 
elever som velger å gå på sin lokale skole, kan komme til og 
være en del av jevnlig i løpet av skoleåret. Fredag 4. februar i år 
var mange igjen ute i Oslos gater for å argumentere for at døve
skoler ikke må legges ned.

Trosopplæring på tegnspråk. Stortinget har vedtatt at alle barn 
og unge mellom 0–18 år skal kunne få et tilbud om opplæring 
i sin tro. Det vil i praksis bety at tilbudet til barn og unge i alle 
døvemenighetene vil bygges vider ut for å sikre et levende tegn
språkmiljø i menighetene.
 
For Mathea i Elverum betyr dette at hun jevnlig vil få tilbud om å 
delta på trosopplæringsaktiviteter i Døvekirken i Oslo, og at også 
kateket og prest ved Døvekirken i Oslo vil komme til Elverum og 
samarbeide med Elverum menighet om tilbud som kan fungere 
optimalt for Mathea i hennes hjemmemiljø. 

Takk til Mathea som utfordrer både kirke og skole. 
Og vi stiller opp!

Roar Bredvei, døveprost.



4 1/2011DøvesBlad

Juniorleir på Norefjell i Buskerud
14. – 16. januar arran-
gerte Døves menighet 
i Oslo og på Østlandet 
juniorleir på Nore-
fjell som ligger litt 
nord for Hønefoss. På 
programmet sto ulike 
aktiviteter som slalåm 
og livredningskurs 
fra Røde kors Hjelpe-
korps. Vi var 4 junio-
rer, 1 MILK’er og 1 
LiV’er samt 2 voksne 
ledere.

Turen fra Døvekirken til 
Norefjell med minibuss 
tok 1,5 time. Vel framme 
installerte vi oss i de to 
leilighetene vi hadde leid, 
den ene beregnet på 10 
personer og andre på 5, 
så vi kunne godt hatt flere 
deltagere.  Deretter sto 
pizza, brus og kveldskos 
på programmet. 
Lørdag var været dessverre 
ikke det aller beste. I fjel
let var det både tåke og 
kaldt. Tre av juniorene og 
den ene MILK’eren ville 
likevel kjøre noen runder 
i slalåmbakken, mens den 
ene av de voksne tok seg 
kort skitur. Resten av oss 
søkte tilflukt i kaféen ved 

slalåmbakken og koste oss 
med varm solbærtoddy. 
Etter lunsj var det tid for 
livredningskurset. Øyvind 
ledet og underviste om 
hvordan man skal opptre 
hvis man skal redde folk 
som blir tatt av snøras. En 
frivillig ble begravd under 
snø, og så fikk juniorene 
lære hvordan skulle søke 
med bambusstaver som 
de stakk ned i snøen. De 
brukte ikke lange tiden på 
å finne ”rasofferet”. Kurset 
ble avsluttet med at Øyvind 

gjennomgikk de 10 fjellvet
treglene. 
Etter en hektisk dag med 
mye program var det godt 
å slappe av på kvelden med 
mat, kortspill, underhold
ning og film.
Søndag morgen, etter at vi 
hadde spist frokost, fikk 
vi det travelt med å rydde 
rommene, for vi måtte være 
ute av leilighetene innen 
kl. 11. 
Været var fortsatt ikke stort 
å skryte av, og i stedet for å 
ta en ny runde i slalåmbak

ken valgte ungdommene 
å sette kursen hjemover 
hjemover. 
Selv om vi ikke var mange, 
ga både de unge og de 
voksne uttrykk for at de 
hadde hatt en kjempefin 
helg sammen, og at de ser 
fram til en ny leir neste år. 
Da håper vi at mange har 
hørt om årets leir og får lyst 
til å bli med. Skulle vi bli 
for mange til to leiligheter, 
finnes det flere, så velkom
ne skal dere være!
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Det er ikke rettferdig at over 
1 milliard mennesker i ver
den fortsatt lever i ekstrem 
fattigdom. Sammen kan vi 
kjempe for en fremtid uten 
fattigdom. Det handler om 
rettferdighet!

I Jes. 58, 610 står det blant 
annet at vi i fasten skal løslate 
dem som med urett er lenket, 
dele vårt brød med dem som 
sulter og la hjemløse komme 
i hus. Verdens fattigdom er 
enkelt synlig for oss i at noen 
sulter, andre gjør ikke, men 
de underliggende årsakene 
til økonomisk urettferdighet 
er kompliserte.

Bibelens budskap om faste 
utfordrer oss til å omsette 
tanker og ord til faktisk 
handling, og gjennom vårt 
engasjement og bidrag til 
Kirkens Nødhjelps fasteak
sjon kan vi virkeliggjøre 
Guds ord. Den norske kirke 
har hatt kampen for øko
nomisk rettferdighet på sin 
dagsorden i mange år, og 
vi er utfordret av det inter
nasjonale kirkefellesskapet 
til å arbeide med global 
rettferdighet.

Gjennom Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 2011 oppfordres 
vi til å støtte kampen for 
økonomisk rettferdighet og 
for en fremtid uten fattig
dom. Fastetiden er vår ak
sjonstid i den norske kirke. 
Jeg oppfordrer derfor alle til 
å støtte Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon ved å ta godt i 
mot bøssebærerne, være med 
som bøssebærer selv og til å 
signere den beslutningspå
virkende kampanjen. 

Ole Chr. M. Kvarme
biskop i Oslo

Fastetid er aksjonstid

Gudstjenesten i Stavanger 
16. januar ble innledet med 
en stor nyhet som ble for
midlet av Laila og Elisabeth 
på en vakker måte ved at et 
lys ble tent, og følgende ble 
sagt: "Døveprest Jarl Åge 

Tjørn og hans kone Inger 
Helen er blitt foreldre til 
Erik som ble født i går, 
lørdag den 15. januar." Det 
var en nyhet som vakte stor 
glede i menigheten.

Tekst/Foto: Roar Bredvei

Jarl Åge er blitt pappa!
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Advent og juletid i Døvekirken i Oslo
Også i år har vi hatt mange arrangementer

i Døvekirken i Oslo i advent og juletiden.
Adventstiden startet med lysmesse 
1. søndag i advent, hvor konfirman
tene var viktige bidragsytere i guds
tjenesten. Denne søndagen var også 
avskjedsgudstjeneste hvor vi takket 
Kjell Omahr Mørk som nå har gått 
over i pensjonistenes rekker, for den 
lange og trofaste tjenesten han har 
hatt i Døvekirken gjennom nesten 
25 år. Kjell Omahr var dagens pre
dikant og hadde en flott preken med 
utgangspunkt Matteus 21,1—9.

Den årlige adventfesten for Åpent 
Hus ble avholdt 2. desember, og det 
var også i år stor deltakelse på denne 
hyggelige tradisjonen. Litt lengre ut 
i desember var det barnehageguds
tjeneste med besøk fra Voldsløkka 

barnehage, og det er alltid 
hyggelig når barnehagen er 
på besøk. De hadde blant 
annet med seg engler som 
de hadde laget, og hengte 
på juletreet i kirken. 

Så fikk vi skolebesøk hvor 
elevene var med på en jule
vandring rundt i kirkerom
met, med ulike stasjoner, 
og hvor de blant annet lærte 
om ulike symboler knyttet 
til juletreet, symbolikk i 
kirkerommet og bibelfor
tellinger knyttet til vår 

kristne julefeiring, og dette 
kirkeskolesamarbeidet er 
noe vi i døvekirken setter 
stor pris på.

I romjulen var det duket 
for den årlige barnejuletre
festen, og det skaper liv og 
røre i kirken. 

På programmet sto både 
fortelling av en julele
gende, utlodning, leker og 
gang rundt juletreet. 

Også i år dukket nissen 

opp til stor begeistring for 
både små og store. 

Rett over nyttår, nær
mere bestemt 7. januar 
arrangerte menighetsrådet 
den tradisjonelle voksen
juletrefesten, og også i år 
var det stor oppslutning 
om dette arrangementet. 
På denne juletrefesten ble 
også vår nye vikarprest, 
Marita Solberg Bjerke, 
presentert for menigheten, 
og vi ønsker henne hjerte
lig velkommen til Døve

kirken og Guds velsignelse 
over hennes tjeneste.  
 
I forbindelse med våre ar
rangementer i Døvekirken 
i Oslo er alle våre frivil
lige medarbeidere viktige 
støttespillere i vårt arbeid. 
Vi vil rette en STOR takk 
til alle som stiller opp og 
hjelper til ved gudstjenester 
og ulike arrangementer i 
kirken. 

Liv E. Jettestuen
Fung. sokneprest



7DøvesBlad1/2011

Adve
nt o

g ju
letid

 

i D
øve

kirk
ene



8 1/2011DøvesBlad

Adve
nt o

g ju
letid

 

i D
øve

kirk
ene



9DøvesBlad1/2011

Vi – 16 konfirmanter, 15 
MILK’ere og 11 LiV’ere 
– holdt til på et ungdoms
senter som heter Mjuklia. 
Med de voksne var vi til 
sammen 53 personer. Vi 
fikk oppleve både spen
nende undervisning og 
uteaktiviteter som å møte 
dyr, skitur og skyte med 
luftgevær. Vi hadde slede
tur rundt leiren med hester. 
Kjempegøy. Om kveldene 
hadde vi underholdning og 
alle koste seg. Vi var til og 
med heldige med været! 
Det var strålende, og det 
hele var en veldig vellyk
ket helg.
Temaet for helga var pås
ken, og vi fikk lære om 

nattverden, om Jesus opp
standelse og om det som 
skjedde på skjærtorsdag, 
langfredag og påskedag. 

Vi arbeidet mye i grupper 
der alle hadde forskjellige 
oppgaver. Undervisningen 
var lagt opp med egne 
program for konfirmanter, 
MILK’ere og LiV’ere, og 
alle lærte noe nytt i løpet 
av helgen.

Vi har intervjuet to av leir
deltakerne. 
1. Hvordan var din opple-
velse av helgen og leiren?
2. Hva var det beste/gøy-
este du opplevde på lei-
ren?

3. Hva har du lært på lei-
ren?

* Fie Raarup Sennels, 
MILK’er, Stavanger
1. Et minne for livet! Hadde 
det supergøy, og det skjed
de alltid noe spennende.
2. Det beste med leiren var 
folka. Mye latter, kjedet 
meg aldri. 
3. Jeg har lært mye nytt på 
leiren, som jeg har bruk for 
senere i livet. Som f.eks. 
Hjerte/lungeredning.

* Jonas Vestengen, 
konfirmant, Oslo
1. Det var kjempebra. Jeg 
har opplevd masse! Hadde 
det gøy på rommet mitt 

for eksempel, litt slåssing, 
mye lek. 
2. Det var gøy i klatreveg
gen – falt jeg i bakken så 
Minh Hung lo av meg. Men 
han falt selv like etterpå. Vi 
spilte fotballspill og traff 
jeg Minh Hung midt i pan
nen med en ball. Han fikk 
rødt merke.
3. Jeg har lært å være po
sitiv og være vennelig mot 
andre, og jeg har lært hvor
dan folk har det bra eller 
ikke i andre land.

Konfirmantleiren 2011

Døvekirken hadde konfirmantleir på Berkåk, litt utenfor Trondheim, i dagene 3-6 februar.

Tekst:  
Hanne Marte Bråten og 
Camilla Jøsang Vågen
Foto: Minh Hung Lu og 
Anne Marie Sødal
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En ordinasjon er en fest
dag for en menighet, 

og vi i Døves menighet 
i Oslo og på Østlandet 
har vært så heldige at vi 
har fått oppleve flere slike 
festdager de senere årene. 
For menigheten i Stavsjø 
Kirke i Nes i Ringsaker 
var det imidlertid første 
gangen i kirkens 130 år 
lange historie da Marita 
Solberg Bjerke ble ordinert 
til prostiprest/døvekapellan 
søndag 16. januar i år.
. 
Stavsjø kirke er Maritas 
hjemmekirke der hun er 
både døpt og konfirmert. 
Det lå derfor en sterk sym
bolikk i at hjemmemenig

heten på denne måten fikk 
lov til å avgi en av sine egne 
til tjeneste i Guds rike.

Både for de to involverte 
menighetene og for 

Marita selv ble ordina
sjonsdagen en stor dag, 
mye større enn hun hadde 
forestilt seg på forhånd. Det 
var drøyt 250 til stede på 
gudstjenesten, og Stavsjø 
Kirke var nesten like full 
som på julaften, noe som 
ikke skjer så ofte der. Det 
var møtt opp mange fra or
dinandens familie og ven
ner, men også mange fra 
bygda, noe som var ekstra 
hyggelig. Dessuten var Dø
vekirken representert med 

folk både fra nærområdet 
og fra menigheten i Oslo. 
For Marita betød det mye 
at Døvekirken på denne 
måten var til stede og tok 
imot henne

Det var biskop i Ha
mar, Solveig Fiske 

som sto for ordinasjonen, 
og i tillegg var prost Gerd 
Th. Christensen i Ringsa
ker, sokneprest Torbjørn 
Granerud på Nes, Maritas 
barneskolelærer Ragnhild 
Austdal, tidligere sokne
prest Per Arne Engdal (som 
har både døpt og konfirmert 
Marita) på Nes, Margareth 
Glad fra MF (som har vært 
ordinandens lærer i studie
tiden), Liv E. Jettestuen fra 
Døvekirken og en represen
tant fra menighetsrådet på 
Nes med som forbedere. 

Det ble en flott gudstje
neste, og til tross for at en 
ordinasjonsgudstjeneste er 
en lang gudstjeneste, er den 
så innholdsfylt at den ikke 
virker lang. Maritas far 
synger i koret Brødrerøster 
som deltok i gudstjenesten, 
og fra Toneheim Folkehøg
skole stilte en tubagruppe 
der ordinandens søster var 
med. Døvekirken bidro 
med dans og tegnspråk
poesi, i tillegg til at hele 
gudstjenesten ble tolket. 
Mange fra den lokale, hø
rende menigheten syntes 
var flott!
               
Det var en stolt og glad 
nyordinert prest som hilste 
på menigheten ved utgan
gen etter gudstjenesten. 

Marita Solberg Bjerke 
ordinert i Stavsjø Kirke

Etter gudstjenesten var det 
kirkekaffe der menighets
rådet og den lokale kvin
neforeningen hadde sørget 
for god mat og gode kaker, 
og mange av dem som 
hadde vært i kirken, møtte 
opp også på kirkekaffen. 
På kirkekaffen vanket det 
både gode ord og gaver 
til den nyordinerte presten 
som selv forteller: ”Det ble 
veldig trivelig, men også 
overveldende, med mange 
taler og gaver. Det var i 
overkant av hva jeg hadde 
forventet meg, og det var 
mange gode ord og hilse
ner å ta med seg videre. 
Jeg satte stor pris på, og 
ble helt rørt, av alt som ble 
gjort og sagt for meg den 
dagen. Dagen ble avslut
tet med elgsuppe hjemme 
hos foreldrene mine for de 
nærmeste. En stor og min
nerik dag.”

Vi gratulerer Marita 
Solberg Bjerke med 

ordinasjonen og ønsker 
henne hjertelig velkommen 
i fellesskapet i Døvekir
ken.

MSB/-eBe-
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Søndag 13. februar 
2011 ble en historisk 
dag for Døves menig-
het, Bergen. Da ble 
menighetens første 
egne misjonsavtale 
underskrevet.

Søndag 13. februar var 
dagen menighetsrådet har 
ventet på siden det be
gynte arbeidet frem mot 
vedtak om å opprette egen 
misjonsavtale med Det 
Norske Misjonsselskap. 
Avtalen gjelder støtte til 
misjonsprosjekt i Kame-
run. 
Alvhild Vassel Eide re
presenterte NMS. I sin 
hilsen fortalte hun hvordan 
prosjektet startet. Tidli
gere døveprest Tom Sverre 
Tomren reiste til Kamerun 
som misjonsprest. Han bor 
i storbyen Ngaoundere. 
Der møtte han døve og så 
at døve barn og unge ikke 
hadde noen mulighet til å få 
opplæring. De var dømt til 
et liv i fattigdom og nederst 
på stigen i samfunnet. Tom 
fikk startet en liten "døve
klasse" og etter hvert er den 
lille klassen vokst til et fast 

skoletilbud. Det gis på en 
av skolene til Den Evange
lisklutherske kirken i Nga
oundere. Det er det første 
og eneste skoletilbudet for 
døve i Adamaouafylket.
Elevene får lære tegnspråk, 
de lærer å lese og skrive og 
de lærer matematikk. De 
får også tilbud om trosopp
læring. Målet er å gi døve 
barn mulighet til å ta en 
offentlig godkjent grunn
skoleeksamen på samme 
måte  som hørende barn. 
Dette vil løfte både men
neskeverdet og statusen til 
de døve. Tom forteller at 
foreldrene for første gang 
klappet for barna sine på 
skolen sin juleavslutning. 
Da så de at barna kunne 
spille morsomme sketsjer 
og de tegnet nasjonalsan
gen.
En del av prosjektet er å 
utdanne lærere som kan 
tegnspråk. Akkurat nå er 
en lærer i hovedstaden og 
får opplæring. Etter ham vil 
det bli utdannet flere.

Avtalen ble underskrevet av 
Nabai Kauppinen, leder i 
menighetsrådet og Alvhild 
Vassel Eide fra NMS.

Uttalelse til støtte for HFH sin kamp mot nedleggelse 
av døveksolene
Døves menighet, Bergen, samlet til årsmøte 13.februar 
2011, vedtok følgende uttalelse:
Vi støtter Hordaland foreldrelag for hørselshemmede sitt 
arbeid/kamp mot nedleggelse av døveskolene. 
Vi støtter deres arbeid for å ivareta tegnspråkmiljø for 
døve barn og unge.

Nabai Kauppinen  Lars Hana
(menighetsrådsleder)  (døveprest)

Døves menighet i Bergen avholdt sitt årsmøte etter gudstjenesten 
13. februar. Helge Herland ledet møtet på en utmerket måte.

Misjonsavtalen er underskrevet



12 1/2011DøvesBlad

  KALENDER 

A
S

RAGNHILD THORSHEIM KRISTING

Vi kan hjelpe med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

HELE DØGNET

Tlf. 55 27 28 29GRAVFERDSHJELPEN
Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN

Gudstjenester i Oslo
Velkommen til visuell gudstjeneste 
med poesi, ballett, variert musikk og 
nattverd. Etter gudstjenesten inviteres 
alle til kirkekaffe med hjemmelaget 
kake og hyggelig prat. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Søndag 27. februar kl. 11: 
Gudstjeneste med nattverd.
Lørdag 19. februar kl. 19: 
Ungdomstinget, gudstjeneste med 
biskopen.
Søndag 3. april kl. 11.00: 
Barnas Dag.
Skjærtorsdag, 21. april kl. 18: 
Nattverdsgudstjeneste og skjærtors
dagsmåltid.
Langfredag, 22. april kl. 11: 
Pasjonsgudstjeneste.
Påskedag, 24. april kl. 10: Påskefrok
ost, høytidsgudstjeneste kl. 11.
Søndag 8. mai kl. 11: 
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Søndag 29. mai kl. 11: Fellesmøtet, 
gudstjeneste med nattverd.

Gudstjenester i Vestfold
(i Olavs kapellet, Sandefjord)
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Fredag 25. mars kl 18.00: Gudstje
neste med nattverd. Åpent hus fra 
kl 1620.
Langfredag, 22. april kl. 15: Pasjons
gudstjeneste.

Gudstjenester i distriktet
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Søndag 13. mars kl. 11: Tolket guds
tjeneste, Nordstrand Kirke, Oslo.
Søndag 20. mars kl. 11: Tolket dåps
gudstjeneste, Nittedal Kirke.
Søndag 27. mars kl. 11: Gudstjeneste, 
Strømsgodset Kirke (Drammen).

Andre arrangementer 
i distriktet
Hyggetreff i Hedmark/Oppland!
Døve inviteres til Storhamar kirke 
siste onsdag i hver måned. 
Der har de et veletablert Hyggetreff, 
og det blir bestilt tolk og lagt til rette 
for døve. 
Datoene fremover blir: 
24. februar  23. mars  27. april 
25. mai

Det blir en prest eller diakon fra Oslo 
som blir med på alle møtene, og det 
er mulighet for besøk hos noen som 
trenger det, etter hyggetreffet. Derfor 
vil vi gjerne få vite om noen er syke 
eller vil ha besøk av andre grunner.
Hjertelig velkommen!

NB! Det kan bli endringer i program
met. Følg derfor med i kalenderen på 
www.dovekirken.no.

Kafé i Oslo Døvekirke kl. 1418 
(middagsservering kl. 16) annen 
hver torsdag (ulike ukenumre)

Ungdomsklubb 
Dato: 26.01.11 
Leksehjelp og middag i Døvekirken 
Dato: 26.01.11 
Leksehjelp og middag i Døvekirken 
Dato: 09.02.11 
Ungdomsklubb 
Dato: 09.02.11 
Leksehjelp og middag i Døvekirken 
(NB! Torsdag!) 
Dato: 10.03.11 
Ungdomshjørnet på basaren i Dø
vekirken 
Dato: 10.03.11 
Fasteaksjon (Se mer info på dovekir
ken.no/oslo) 
Dato: 12.03.11 
Konfirmantundervisning 
Dato: 07.04.11 
Leksehjelp og middag i Døvekirken 
Dato: 13.04.11 
Ungdomsklubb 
Dato: 13.04.11 
Leksehjelp og middag i Døvekirken 
Dato: 27.04.11 
Ungdomsklubb 
Dato: 27.04.11 
Programmet for de enkelte ungdoms
klubbkveldene finner du på dovekir
ken.no/oslo .

Program for Åpent hus i Oslo Dø
vekirke annenhver torsdag kl. 11.30, 
første kvartal 2011
Dato Tema: 

Navn    
27.jan Søppelsortering  

Renholdsetaten     
10.febr Elektroniske billetter  

Ruter #    
24.febr Kirkebygg gjennom 2000 

år v/Tone Britt Handberg 
   

10.mars Fra Assisi 
Liv Jettestuen    

24.mars Program ikke fastlagt  
Hjertelig velkommen til å møtes i 
kirken og rundt bordene for påfyll til 
hele mennesket.
NB! Forbehold om forandringer 
i programmet. Husk derfor å titte 
innom kalenderen på dovekirken.
no/oslo  for å få med deg de siste 
oppdateringene.

Vestfold
Åpent hus kl. 1620. 
Dato: 28.01.11 
Åpent hus kl. 1620. 
Dato: 25.03.11 
Påskeverksted kl. 1216, Vestfold 
Døvesenter 
Dato: 09.04.11 
Åpent hus kl. 1620. 
Dato: 20.05.11 

Dato: 06.04.11 
Dato: 17.04.11 
Påskegudstjeneste i Stavanger 
Dato: 25.04.11 
Menighetstur med gudstjeneste til 
Sandnes 
Dato: 08.05.11 

Stavanger Døvekirke holder 
Åpent hus hver tirsdag fra 11.00 
til 13.30.

Se ellers kalenderen på http://www.
dovekirken.no/stavanger/

Gudstjenester i Bergen
16. januar 
30. januar 
13. februar: Menighetens årsmøte
27. februar 
13. mars familiegudstjeneste
23. mars (onsdag)
3. april 
13. april (onsdag)
17. april (palmesøndag)
21. april kl 18 (skjærtorsdag)
25. april kl 18 (2. påskedag)
1. mai: Familiegudstjeneste
15. mai 
17. mai (andakt og flaggheis)
13. juni kl 18 (2. pinsedag)
19. juni (hagefest)
VELKOMMEN!!!

Velkommen til ÅPEN KIRKE, 
en kort andaktsstund før hvert 
seniortreff på døvesenteret.
                Vi begynner kl 10.30.

Velkommen til andakt

Torsdager kl 12:
13. januar ved Lars Hana
10. februar ved Lars Hana, natt
verd
24. februar ved Lars Hana
10. mars ved Trygve Stabrun
24. mars ved Trygve Stabrun
7. april ved Lars Hana
21. april (skjærtorsdag) ved Lars 
Hana,
nattverd
5. mai ved Trygve Stabrun
16. juni ved Lars Hana

Trondheim døvekirke
Gudstjenester:
6. februar kl.11
20. februar kl.18
6. mars kl.11
20. mars kl.18
3. april kl.11
21. april kl.11 på Havsteinekra helse 
og velferdsenter
24. april kl.12 på Døvehytta
8. mai kl.18
22. mai kl.11

Hyggetreff og menighetskvelder
Klostergt.60:
8. februar kl.11
22. februar kl.19
8. mars kl.11
22. mars kl.19
5. april kl.11
3. mai kl.19
31. mai kl.11

Tromsø døvekirke
Gudstjenester:
27. februar kl 13.00. Nattverd.  
Middagsservering.
27. mars kl 13.00. Middags
servering.
25. april  kl 13.00. 
Årsmøte for menigheten.
22. mai  kl 13.00.

Menighetskvelder og 
gudstjenesteverksteder:
10. februar  Menighetskveld  
kl 18.00.
22. februar  
Gudstjenesteverksted  kl 18.00.
10. mars Menighetskveld  kl 18.00.
22. mars Gudstjenesteverksted.
7. april Menighetskveld  kl 18.00.
5. mai Menighetskveld  kl 18.00.

Gudstjeneste i Stavanger 
Dato: 30.01.11 
Dato: 13.02.11 
Dato: 27.02.11 
Dato: 06.03.11 
Dato: 20.03.11 

Konows senter
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Odd Erling Vik Nordbrønd, 
døveprest 
Telefon: 70 16 53 26
Teksttelefon: 70 16 53 27
Faks: 70 16 53 39
odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no
Mobiltelefon 95 07 83 62

Ingunn Helland, sekretær

NORDENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIgHET, 
TRONDHEIM

www.dovekirken.no/trondheim 
Adresse:  
Klostergata 60, 7030 Trondheim
Telefon 73 51 60 77
doves.menighet.trondheim@
dovekirken.no

Per Walle, døveprest
Ttlf direkte 73 52 22 68
Tlf direkte 73 52 08 30 
Mobiltelefon 95 86 75 64
per.walle@dovekirken.no

Erik gjengedal, døvekapellan 
Mobiltelefon 480 49 501
erik.gjengedal@dovekirken.no 

Ingrid Karlgård Moxness, 
daglig leder
Mobiltelefon 917 30 925

Johan Fjellestad, kirketjener
Teksttelefon 74 82 74 69
Erling Neergård, organist
Anne Marie Sødal, døvekateket
Mobiltelefon 906 44 665
anne.marie.sodal@dovekirken.no
Sonja Skogvoll
Mobiltelefon 920 46 139
sonja.skogvoll@dovekirken.no

DØVES MENIgHET, 
NORD-NORgE

http://dovekirken.no/trondheim/
index.cfm?id=125999 
Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
Kroken, 9022 Krokelvdalen

Arne Lundqvist, døvekapellan 
 Mobiltelefon: 991 66 940  
arne.lundqvist@dovekirken.no

Stiftelsen Signo

Døveprest: 
Arne Christian Halseth
Telefon 907 52 554
arne.christian.halseth@signo.no

Hege R. Lønning, daglig leder 
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 30
Mobiltelefon  952 09 906
hege.lonning@dovekirken.no

Liv E. Jettestuen, vik.sogneprest
Telefon direkte 23 33 43 21
Teksttelefon direkte 23 33 43 31
Mobiltelefon  979 65 226
liv.jettestuen@dovekirken.no

Sunniva J. Fisknes, døvekapellan
(Permisjon)

Marita Solberg Bjerke,   
vik. prostiprest/døvekapellan 
Telefon direkte 23 33 43 24
Teksttlf. direkte 23 33 43 34
Mobiltelefon: 908 96 590
marita.solberg.bjerke@dovekirken.
no 

Siv Henriksen Elstad,  
prostiprest/døvekapellan
(Permisjon)

Randi Andresen, døvediakon
Telefon direkte 23 33 43 23 
Teksttelefon 23 33 43 33
Mobiltelefon 900 50 869
randi.andresen@dovekirken.no

Øyvind Aspen, døvekateket 
Teksttelefon  23 33 43 30
Mobiltelefon:      97 50 58 06
oyvind.aspen@dovekirken.no     
msn: oyvind.aspen@dovekirken.no

Karl Fr. Robertsen, Barne-, 
 ungdoms- og poesimedarbeider
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 37
Mobiltelefon 984 08 052
karl.robertsen@dovekirken.no 

Dmitry Katsnelson, konsulent
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 58
Mobiltelefon 452 69 949
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

Øystein Bang, organist
Mobiltelefon 928 38 574
ohbang55@hotmail.com 

Olga Papalexiou, danser
Mobiltelefon 984 90 919
oliapapalexiou@yahoo.no 

Erik Andresen, vaktmester
Mobiltelefon 482 66 864

DØVES MENIgHET, VESTFOLD

http://dovekirken.no/oslo/index.
cfm?id=295283 
Terje J. Johnsen, seniorprest
Mobiltelefon 928 31 358
terje.j.johnsen@dovekirken.no

Eyolf Berg, 
fung. menighetssekretær
Mobiltelefon 911 76 537
eyolf.berg@dovekirken.no

  SØR-VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIgHET, STAVANgER

www.dovekirken.no/stavanger 
Kirke og postadresse:
Sandeidgaten 10, 4012 Stavanger
Besøksadresse: 

Saudagaten 11 (Døves Hus)
Telefon/Teksttelefon 51 56 60 88
doves.menighet.stavanger@
dovekirken.no

Jarl Åge Tjørn, døveprest
jarl.age.tjoern@dovekirken.no
Mobiltelefon 92 65 54 19

Petter Pettersen, daglig leder / 
menighetsarbeider
Mobiltelefon 48 10 55 58

Petter Riisland, organist
Telefon 51 52 20 25
Mobiltelefon 97 77 47 62

Bjørn Jerstad,  
vaktmester/kirketjener
Mobiltelefon 97 03 68 66

Arnstein Overøye, liturgisk leder
Mobiltelefon 95 96 69 20

VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIgHET, BERgEN

www.dovekirken.no/bergen 

Adresse: Postboks 2305 Hansapar-
ken, 5828 Bergen
Besøksadresse: Kalfarveien 77
Telefon 55 56 41 40
Faks 55 56 41 42
Mobiltelefon 91 69 08 63
doves.menighet.bergen@
dovekirken.no

Lars Hana, døveprest
Tlf direkte 55 56 41 24 
Mobiltelefon 90 11 36 82
lars.hana@dovekirken.no

Trygve S. Stabrun, døvekapellan
Tlf direkte 55 56 41 26
Mobiltelefon 99 01 14 13
trygve.stabrun@dovekirken.no

guri Kaland Sværen, daglig leder
Tlf direkte 55 56 41 20
Mobiltelefon 91 69 08 63

geir Ove Misje, organist
Mobil  974 27 325

Ann-Karin Voldsund, 
ungdomsarbeider
Mobiltelefon 98 81 10 30

DØVES MENIgHET, MØRE

www.dovekirken.no/more
Borgundveien 124, 6007 Ålesund
Besøksadresse:
Volsdalen kirke/menighetshus 
doves.menighet.more@dovekirken.no

DØVEPROSTEN

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo

Roar Bredvei, 
fungerende døveprost
Tlf direkte  23 33 43 21
Teksttelefon 23 33 43 31 
Mobiltelefon 90 85 82 12
roar.bredvei@dovekirken.no

Terje J. Johnsen, prostiprest
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 43
Mobiltelefon 92 83 13 58
terje.j.johnsen@dovekirken.no
Faks 23 33 43 50
Faks mobil 92 87 14 89

gunn Heidi Dybdahl,  
trosopplæringskoordinator
Mobiltelefon 93 88 33 40
gunn.heidi.dybdahl@dovekirken.no

Hanne Dyrendal, rådgiver
(Permisjon)

Asgeir Straume, vikarprest
Teksttelefon, telefon  55 51 96 83
Mobiltelefon 959 73 274
asgeir.straume@dovekirken.no

Anita Dalehavn, vik. rådgiver
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 40
Faks 23 33 43 50
anita.dalehavn@dovekirken.no

DØVEKIRKENES FELLESRÅD

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo
Tor Einar Lie, kirkeverge
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 53
Faks  23 33 43 50
Mobiltelefon 41 42 13 41
kirkevergen@dovekirken.no

Dmitry Katsnelson, konsulent
Teksttelefon 23 33 43 30
Faks 23 33 43 50
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

ØSTENFJELSKE
DØVEDISTIRKT

DØVES MENIgHET, OSLO

www.dovekirken.no/oslo

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 20
Faks 23 33 43 50
doves.menighet.oslo@
dovekirken.no

Det er tolk til stede i kontortiden  
tirsdag (9-15) - onsdag (12.30-15) 
- torsdag (9-15).  Dere kan da ringe 
våre døve ansatte og snakke med de 
via tolken.

   DØVES MENIGHETER

www.dovekirken.no

www.dovekirken.no/oslo

www.dovekirken.no/stavanger

www.dovekirken.no/bergen

www.dovekirken.no/more

www.dovekirken.no/trondheim

Støtt våre annonsører!
Våre annonsører støtter oss!
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Kirkelige handlinger
Døpte
Østenfjelske:

24. oktober: Sosunna Robel
23. januar, Lambertseter kirke: 
Joakim Martin Garberg
13. februar, Elverum kirke: 
Petter Fossum 

Døde
Østenfjelske:

4. november, Borre kirke:  
Monica Edquist
19. november, Vestre Kremato-
rium: Gro Helene Løwing
13. desember, Oppsal kirke: 
Finn Olav Gjøen

Hvor ikke annet er angitt 
har handlingen funnet sted i 
vedkommende døvekirke. Listen er 
basert på innsendte opplysninger 
fra døvedistriktene.

2011 et merkeår for Bibelselskapet
2011 blir et merkeår for Bibelselskapet. 19. oktober lanseres den nye nor-
ske bibeloversettelsen – med nasjonal markering i Oslo domkirke og i Oslo 
 sentrum for øvrig. Senere med lokale markeringer utover i landet.

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Generalsekretær Stein Mydske i Bibelselskapet sier at man gjennom markeringene vil symboli-
sere at dette er en viktig begivenhet for kirken og for folket. Markeringen skjer i samarbeid med 
kirkesamfunn og organisasjoner. Han håper interessen for Bibelen blir stimulert ved at en ny 
bibelutgave kommer på markedet.

Vår felles arv
- Dette er ikke bare Bibelselskapets bok. Det er snakk om vår felles arv, poengterer Mydske.
- Hvordan tror du mottakelsen av den nye bibeloversettelsen vil bli?
- Ut fra de reaksjoner vi har fått så langt, tror jeg den blir positiv. Vi har hatt prøvetekster lig-
gende ute på nettet for å få reaksjoner på dem. Vi har fått flest positive, men også noen kritiske 
kommentarer underveis. Typisk for vårt arbeid med den nye oversettelsen har vært ønsket om 
åpenhet og kontakt med folket. Den har gitt oss nyttige tilbakemeldinger, sier Mydske.
Bibeloversettelsen ble godkjent i Bibelselskapets styre like før jul.

Bokmål og nynorsk samtidig
Den nye bibeloversettelsen kommer samtidig både på bokmål og nynorsk. 
– Det har vært et viktig poeng for oss, sier generalsekretæren.
Han tror den nye bibeloversettelsen vil hjelpe bibelleserne til å se mer 
av mysteriet.
- Men noen vil kanskje reagere på at den ordlyden de har blitt vant med 
og glad i, er endret i noen sammenhenger?
- Nettopp derfor anbefaler vi folk å bruke flere bibelutgaver. Fortsett å 
bruke den du er vant til, men ta samtidig også den nye oversettelse i bruk, 
er det rådet Mydske gir til erfarne bibellesere.

Gullår?
- Blir 2011 et ”gullår” for Bibelselskapet når det gjelder bibelsalg?
- Vi selger den eksisterende utgaven fram til oktober. Så er vi spent på 
hvordan salget av den nye utgaven blir de siste par månedene før jul. Vi 
har lagt visse prognoser ut fra erfaringene da 
det kom ny bibelutgave i 1978 og da det kom 
ny utgave av Det nye testamente i 2005. Vi har 
budsjettert forsiktig, men litt optimistisk, sier 
Mydske. Han tror innsalget av den nye bibelover-
settelsen vil fortsette også i 2012. Da kommer 
det dessuten flere nye utgaver når det gjelder 
størrelse, innbinding osv. KPK

Felleslegatet for Døve
Du kan søke om støtte.

Ta kontakt med: Hans Kr.Hønsvall
Postboks 192, 3201 SANDEFJORD

Epost:
hans.k.honsvall@colorline.no

Søknadsfrist 15. mars 2011 
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30 ÅR
Det begynte med kateket 
Anne Marie i Trond
heim som ble 30 år 14. 
januar.  Anne Marie var 
god i tegnspråk da hun 
ble ansatt, men vil i løpet 
av dette året som student 
ved HiST bli enda bedre. 
Det er viktig når hun skal 
lede trosopplæringsarbei
det i Trondheim og Det 
nordenfjelske i årene som 
kommer.

50 ÅR  
Ann-Karin Voldsund 
fyller 50 år 20. februar. 
Hun hadde i likhet med 
Arne mange år bak seg 
som frivillig i Døvekir
ken. I tillegg har hun 
vært ansatt som leder 
av SFO i Bergen døve
kirke før hun ble ansatt 
i Døvekirken som tros
opplæringsmedarbeider 
med ledelsesansvar for 
Bergen og Det vesten
fjelske distrikt. 

Norsk 
Kristelig 
Studieråd 
øker time-
satsene
 Aldri har det vært så 
lønnsomt å søke stats
støtte gjennom Norsk 
Kristelig Studieråd 
(NKrS) som nå, sier 
daglig leder i NKrS 
Ingvar Lyche. NKrS 
har satt timesatsen for 
kurs med lærer opp 
til 100 kroner timen, 
timesatsen for sang og 
musikk til 90 kroner 
og for studiegrupper 
til 80 kroner.

 Vi sliter stadig med 
at mange i våre med
lemsorganisasjoner 
ikke er klar over at 
noe av virksomheten 
deres er aktivitet som 
gir rett til statsstøtte til 
studievirksomhet, sier 
Lyche.
 Antall timer NKrS 
registrerer i 2011 og 
det forgående året, 
danner grunnlaget for 
hvor stor del av potten 
til voksenopplæring 
NKrS får. Derfor er 
alle studietiltak vik
tig å få registrert, sier 
Lyche som oppfordrer 
folk i kirker og kristne 
organisasjoner til å 
tenke gjennom om de 
har støtteberettiget ak
tivitet de ikke har søkt 
støtte til. KPK

2011 er et år da mange ansatte 
i Døvekirken fyller runde år

50 ÅR
Arne Lundqvist ble 50 år 
28. januar. Etter mange år 
som frivillig i Døvekir
ken ble han med stor fes
tivitas ordinert til tjeneste 
i Døvekirken i Tromsø i 
juni 2010.   

50 ÅR 
Og så vil Siv Henriksen 
Elstad som permisjon fra 
sin prestestilling i Oslo, 
fylle 50 år 8. april. Siv 
er dette året sogneprest i 
Rælingen menighet.

Gratulerer til dere alle 
og takk for deres gode 
tjeneste i kirken.  Og 
kjenner jeg menighetene 
rett, blir dere feiret med 
mange fine blomster og 
ikke minst mange gode 
kaker etter hvert som 
dagene kommer. 

Og utover i året kommer 
både 60-års dager og flere 
50 års dager.

Roar Bredvei.

50 ÅR
 og redaksjonssekretæ
ren føyer til at døveprost 
Roar selv fylte 50 år 19. 
februar. Gratulerer!
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Da skulle Mathea sin 
lillebror døpes. Og gjen-
nom et samarbeid mel-
lom menigheten på 
Elverum og Døvekir-
ken i Oslo ble det en 
dåpsgudstjeneste med 
mange barn og med 
tegnspråk og moderne 
ballett slik det ellers 
er i Døvekirken i Oslo. 
Danser Shirin Zorri-
assateiny, tolk Shalini 
Klausen og døveprest 
Roar Bredvei var kom-
met til Elverum denne 
søndagsmorgenen. Slik 

4-åring fikk sitt livs 
gudstjenesteopplevelse

«Den brune kirken i Oslo kan tegnspråk, men ikke den røde kirken  
i Elverum,» har Mathea sagt mange ganger.  Men søndag 13. februar var det 

annerledes – da snakket også den røde kirken i Elverum tegnspråk. 

har Døvekirken stilt 
opp i alle år før også 
utenfor Oslo, men spe-
sielt viktig er det at 
barn som bor spredt 
over hele Østlandet nå 
blir fulgt opp med tros-
opplæring på tegnspråk 
når Den norske kirke 
nå har fått øremerkede 
midler til trosopplæring 
på tegnspråk.
At døvemenighetens 
medvirkning var en 
opplevelse som gjorde 
inntrykk, framgår av 
den flotte og sterke 

reportasjen som avisen 
Østlendingen bragte 
dagen etter (http://
www.ost lendingen.
no/nyheter/elverum/
mathea-4-med-egen-
doveprest-1.6029020).
Og neste gang Døvekir-
ken kommer til Elve-
rum, er helgen 2. og 3. 
april når det skal være 
samling i kirken på lør-
dag og deles ut 4-års 
bok på søndag.
Tekst: Roar Bredvei.
Foto: 
Åsmund Woldsengen ©
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Andakten i dette nummer er skrevet av Øyvind Aspen

Pinse - liv og lyst
Mens jeg skriver dette, planlegges det og 
øves det til konfirmasjon i Døvekirken 
i Oslo. Jeg vet det er slik i mange av de 
andre døvekirkene rundt om i landet 
også. Det betyr at det er mange nervøse 
konfirmanter som gruer og gleder seg 
til konfirmasjonen. Det er en viktig dag 
i livet for mange konfirmanter. For svært 
mange konfirmanter er dette en viktig tid 
å markere at de ønsker å være tilknyttet 
Døvekirken og det tegnspråklige miljøet 
vi er en del av. Kanskje, vil jeg håpe og 
tro, vil flere av konfirmantene også bli seg 
bevisst sin egen tro på Gud som skaper 
og opprettholder av alt og alle. 

Kristen tro er vanskelig for mange, og det 
er mange misforståelse knyttet til tro. Jeg 
husker godt en gang for mange år siden jeg 
var i Døvekirken for å øve til en gudstje-
neste. Til denne gudstjenesten skulle det 
være en dramatisering av evangelieteksten. 
Jeg og en annen kar med bakgrunn fra en 
karismatisk menighet et sted i Skandinavia 
øvde på denne dramatisering. Et stykke 
ute i dramatisering ba denne karen meg 
om å knele, og da jeg hadde gjort det 
så spurte ham meg: ”Er du kristen?” Jeg 
svarte da litt perpleks: ”Jeg tror da det!” 
Da svarte han: ”Hvis du ikke er sikker, så 
skal du bli det nå!”  Og deretter ba han 
en svært karismatisk bønn og sa med et 
smil ”Nå er du kristen!” Så det med tro er 
noe spesielt, og alle har sine formeninger 
om hvordan det skal uttrykkes. Måten vi 
utrykker det på, er forskjellig, men jeg 
tror det er viktig at vi uttrykker og blir 
bevisste vår egen tro.

Nå er vi midt i den lyseste tiden, og som-
meren nærmer seg raskt med pinse som 
neste store milepæl i kirkeåret. Pinsen 
er alltid 50 dager etter påskedagen og 
feiringen av Jesu oppstandelse. Her på 
Østlandet har vi en fast tradisjon med 
skolegudstjeneste på Myrene rundt pinse. 
Da feirer vi at kirken har ”bursdag” fordi 
Den Hellige Ånd ti dager etter Jesu him-
melfart tar bolig hos apostlene, og de blir 
i stand til å tale og forstå alle språk som 
var i Jerusalem på den tiden. Derfra spres 
budskapet om den oppstandne Jesus som 
nå har tatt bolig i Guds rike. 

Det er ikke så lett å fatte med eget hodet 
hvordan dette går til. Men for å si det 
med Luther: 

”Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft 
eller kraft kan tro på Jesus Kristus, 
min Herre, eller komme til ham. Men 
Den Hellige Ånd har kalt meg ved 
evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg 
og holdt meg fast i den sanne tro... ” 
(Den lille katekisme). Eller som en 
konfirmant sa det: ”Jesus har gjennom 
Den Hellige Ånd gjort alle disiplene 
om til gigantiske oversettelsesmaski-
ner og kan snakke alle språk, også 
tegnspråk!” 

Vi får tro at pinsen kan bli en tid til både 
mulighet til å spre liv og lys til alle folkeslag 
slik at troen får gjennomslag hos alle, og 
at vi også i fremtiden skal feire gudstje-
neste med tegnspråk i døvekirkene. God 
pinse!  
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La skolene for hørsels-
hemmede leve!
 
Overskriften over tilhører leder i Norges Døveforbund, 
Hanne B. Kvitvær. Hun krever at staten fortsatt står 
ansvarlig for skoler for hørselshemmede, og at Kunn-
skapsdepartementet trekker tilbake varselet om at tre 
av fire statlige skoler for hørselshemmede skal nedlegges. 
Onsdag 27. april gikk vårens vakreste eventyr av stabelen i Oslos gater. 
Demonstrasjonstoget fra Youngstorget til Stortinget var en stor suksess, og 
stortingspolitikerne lovte å høre på og forsikret om at tilbudet til hørselshem-
mede barn i alle fall ikke skulle bli dårligere enn de er nå. Da er det viktig at 
Hanne B. Kvitvær og andre kommer til orde i tiden som kommer på Stortin-
get. 
Mange i Døvekirken har engasjert seg lokalt for å støtte døveskolene. I Ber-
gen har døveprest Lars Hana og menigheten gått klart ut, og i Oslo har døve-
prest Sunniva J. Fisknes og kateket Øyvind Aspen gjort et viktig arbeid med 
å kontakte politikere og skrive faglige leserinnlegg. Og fra døveprosten har vi 
arbeidet mot pressen for å gi informasjon og skape engasjement om saken. 
Hvorfor dette meget store engasjementet?
I de største byene i Norge har staten i snart 200 år hatt ansvar for driften av 
skoler for hørselshemmede. I disse største byene er det også livskraftige og 
aktive døveforeninger og døvekirker. Døveforeningen, døveskolen og dø-
vekirken har representert og representerer tre sentrale søyler i barns og ung-
doms identitetsbygging. 
I likhet med Norges Døveforbund er vi positive til omorganisering av opplæ-
ringstilbudet til hørselshemmede barn og unge. Og i likhet med døveskolene 
har også kirkens trosopplæring måttet endre seg og søke nye former og meto-
der i tråd med utviklingen. 
Gjennom trosopplæringsreformen i Den norske kirke er Døvekirken blitt 
tilført midler for å drive både en aktiv trosopplæring i tilknytning til Døvekir-
kene i de store byene, men også trosopplæring over det ganske land for å gi 
et tilbud til de foreldre som velger at barnet gis et skoletilbud i den kommu-
nen de bor. I de tilfellene samarbeider vi med lokalmenighetene i Den norske 
kirke, som barnet geografisk tilhører.
På samme måte som det er nødvendig å opprettholde døveskolene der språ-
ket og kulturen blomstrer, ser vi at det er nødvendig å opprettholde og også 
etablere nye døvekirker og døvemenigheter hvor både språket, kulturen og 
kirkens liv kan blomstre. Det er en forutsetning for at også alle barn, unge og 
eldre som bor spredt, kan få en god kirkelig betjening ved at kirken kommer 
til dem, og ved at de inviteres jevnlig til døvekirkene hvor språk og kultur 
lever og preger menigheten.
Slik ser vi at døveskolene og døvekirkene følges av i det samme behovet for 
aktive sentrale tilbud, samtidig som distriktene også skal betjenes. 
Derfor istemmer jeg med leder i Norges Døveforbund Hanne B Kvitvær:  La 
skolene for hørselshemmede leve! Likeledes støtter vi hennes forslag og krav 
om at Kunnskapsdepartementet oppretter en arbeidsgruppe som ser på disse 
spørsmålene i et bredere perspektiv. Det ser vi frem til!

Roar Bredvei, døveprost.



4 2/2011DøvesBlad

Vikarprest og fungerende sokneprest i Døves 
menighet i Oslo og på Østlandet takker for seg

I august 2009 begynte jeg som vikarprest 
i Døvekirken i Oslo og på Østlandet, etter 
tidligere å ha vært her i praksis i forbin-
delse med teologistudiet. 

1. mai 2011 trer jeg imidlertid over i ny 
stilling som sokneprest på Notodden, 
stedet hvor jeg er født og oppvokst, og 
jeg vil derfor benytte anledningen til å 
takke kollegaer og medarbeidere i hele 
Døveprostiet, og alle som jeg har møtt og 
blitt kjent med i løpet av den tiden som 
jeg har vært her. 

Det å ha hatt tjeneste i Døvekirken har 
vært en lærerik og fin erfaring der jeg er 
blitt møtt av et inkluderende fellesskap 
som har vært preget av åpenhet, raushet og 
varme. Jeg er også blitt kjent med døves 
kultur, språk og visuell teologi. 

Og alt dette vil jeg bringe med meg i min 
videre prestetjeneste.

Jeg ønsker lykke til og Guds velsignelse 
over Døvekirkens videre arbeid. 

fellesråd legge frem en plan 
for gudstjenestereform i 
Døvekirken for Døvekirke-
nes Fellesmøte i Oslo 28 og 
29 mai 2011.

KIRKEMØTET 2011
Den norske kirkes Kirke-
møte ble avholdt i Tøns-
berg 5. – 10. april 2011. 

På åpningsgudstjenesten 

i Tønsberg domkirke del-
tok Marius Berge og Karl 
Fredrik Robertsen med 
henholdsvis tekstlesning 
og poesi. 

På årets Kirkemøte ble 
Hovedgudstjenesten og 
tekstboken i Den norske 
kirke endelig sluttbehand-
let. Nå skal Døvekirkenes 



5DøvesBlad2/2011

Var det fint tur 
til Praha med 
LIV kurs?
”JA,” – sa alle.

Hva opplevde 
dere der?
Vi var først i 
Litomyšl, ca. 1 
½ time fra Praha 
for øst. Det er en 
veldig koselig, 
liten by. Vi ble 
der i to netter. 
Deretter dro vi til 
Praha og var der 
i helgen. Noen av 
deltakerne hadde 
vært i Praha tidli-
gere på ferie. For 
andre var det før-
ste gang. Gam-
lebyen i Praha 
er flott med alle 
klokketårnene.

Var dette siste 
delen av LiV-
kurset?
Ja, og noen av 
oss er glad vie er 
ferdige nå, mens 
andre synes det 
er trist.

Hvor lenge har dere del-
tatt på LiV-kurs?
Vi har vært med i to år. 

Hva har dere lært i løpet 
av kurset?
Vi har lært om det å være 
ledere, samarbeid, skille 
roller mellom privatliv og 
lederfunksjon. Spesielt 

var LUDVIK-helgen en 
fin erfaring, fordi vi lærte 
å bli kjent med oss selv på 
en helt ny måte. Det var 
en 3 netters helg i Øst-
marka. Vi vil på det ster-
keste anbefale nye unge å 
ta LiV-kurset.

Har dere hatt utbytte av 
kurset? 
Hvis ja - hva? 

Å bli kjent med hveran-
dre, få bedre selvtillit og 
forståelse av hva det er å 
være leder.

Hvis nei - hvorfor? 
(Ingen svar)
Hvorfor valgte dere LiV-
kurset?
For å bli bedre kvalifisert 
til oppgaven å være leder. 

Hvilke mål har 
dere etter LiV-
kurset?
På kort sikt å 
være frivillige 
ungdomsledere i 
menighetene, på 
lengre sikt jobbe 
som barne- og 
ungdomsarbei-
dere eller innen 
helse- og sosial-
sektoren.

Synes dere at de 
som nå går på 
MILK, bør ta 
LiV-kurs?
”Ja, absolutt!” 
synger alle. Men 
de må ha tålmo-
dighet, respekte-
re og samarbeide 
med hverandre 
på LiV-kurset. 
Da vil de få en 
rik opplevelse og 
en rik erfaring 
å ta med seg 
videre. De vil få 
nye perspektiver 
på livet, slik som 
vi har fått.

Kanskje YMCA plan-
legger et arrangement 
Praha i tiden 4.-10. aug. 
2013. Kan dere tenke 
dere å delta da?
Vi får vente og se om to 
år. Det avhenger om vi 
har ferie, eller om det 
kolliderer med jobb og 
utdanning.

Årets LiV-kurs ble avsluttet med kurs-
helg i Tsjekkia 23.-27. februar 2011

Karl Fr. Robertsen har intervjuet deltakerne:
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Johan Solheim, Solfrid Lid og Magne Gaustad løser oppgaver.

Sissel Pedersen, Eva Gundersen, Jørn Erik Løvsjø, Britt Olausen og Broder Gundersen forsøker å løse 
påskenøttene som skulle hjelpe fram mot skatten.

Påskefeiring i Døves menighet i Møre

Årets påskefeiring fulgte 
tradisjonen fra de siste år.
Skjærtorsdag kveld var det 
fellesgudstjeneste i Vols-
dalen kirke i Ålesund for 
Metodistkirken, Volsdalen 
menighet og Døves me-

nighet i Møre. I år var det 
av forskjellige grunner en 
enklere gudstjeneste enn 
foregående år.  

Men som vanlig var det 
dekket på fin kveldsmat i 

menighetshuset etterpå.

2. påskedag var det som 
vanlig gudstjeneste kl. 14 
i Volsdalen kirke som var 
pyntet med egg og bloms ter. 
Etterpå var det flott middag 

i menighetshuset ved siden 
av. 

Mer enn 35 personer deltok. 
Etter desserten var det jakt 
på påskeskatten med quiz 
for de voksne og postløp for 
familiene med barn.

Torsdag, 5. påskedag, var det 
Åpen Kirke i et av lokalene 
i Molde Domkirke. Her var 
det også markering av påske. 
Magne Gaustad ordnet fint i 
stand med vafler og kaker.

Vi gratulerer 
Randi D. Rønning 
med 75-årsdagen.
Randi er en av pionerene i 
arbeidet med å bygge dø
vemenighet i Vestfold. Hun 
sitter fremdeles som vara
representant i menighetsut
valget. Vi takker for årelangt 
engasjement. Uten ildsjeler 
som deg, ville det ikke vært 
mulig å bygge menighet. 
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     Døves Menighet, Diakoniutvalget    

 
 
 
DIAKONIUTVALGET I DØVES MENIGHET, BERGEN, ARRANGERER 

TUR TIL LANZAROTE 
fredag 28.oktober til fredag 4. november 2011. 
 
I samarbeid med Vitaltour inviterer Diakoniutvalget til tur til Lanzarote. 
Vitaltour har i flere år arrangert trivselsreiser til Syden for hørende. For mange 
har disse reisene skapt den nødvendige trygghet for å kunne reise ved at de har 
med helsepersonell. Diakoniutvalget mener at også døve må få benytte dette 
tilbudet. Derfor arrangeres en ukestur med tegnspråklige ledere. 
 

 
 
Utreise: fra Flesland fredag 28. oktober. 
Hjemreise: ankomst Flesland fredag 4. november. 
 
Kontakt Døves menighet, Bergen, for påmelding og nærmere informasjon. 
Påmeldingsfrist: 31. mai. 
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BARNAS DAG
I DØVEKIRKEN I OSLO

En gang i løpet av høsten 
og en gang i løpet av våren 
inviterer Døvekirken i Oslo 
spesielt barn og foreldre til 
Barnas Dag.

Nå i vårsemesteret hadde 
vi Barnas Dag 3. april, og 
det var nesten 70 personer 
som hadde funnet veien 
til Døve kirken denne søn-
dagen. 

Dagen ble innledet med fa-
miliegudstjeneste der tema 
var skapelsen. Barne-, ung-
doms- og poesimedarbeider 
Karl-Fr. Robertsen viste 
bilder og fortalte fra ska-
pelsesberetningen i 1. Mo-
sebok. I gudstjenesten ble 
også ”Min egen kirkebok” 
og en dvd med oversettelse 
av boken til tegnspråk, delt 
ut til 4-åringer.

Etter gudstjenesten var det 
servering av pølser, sjoko-
ladekake, boller og frukt 
før det var aktiviteter for 
barna. Organist i Døvekir-
ken, Øystein H. Bang, holdt 
et flott trommekurs som 
viste seg å være meget po-
pulært blant barna, og som 
resulterte i mange flinke 
trommiser.

TT ER 5 DAGER MED UNGDOMMER FRA HELE NORGE. TT ER 
SPEKTAKULÆRE SCENESHOW MED MUSIKK, DANS, DRAMA, 
MED TULL OG TØYS, MED TRO OG UNDRING. TT ER DRØS-
SEVIS AV AKTIVITETER, KRISTENT FELLESSKAP, KREATIV 
UTFOLDELSE, GLOBALT ENGASJEMENT. TT ER UNDERLEIR. 
TT ER HJEMMEFRA. TT ER EN OPPLEVELSE FOR LIVET!

Hele arrangementet blir tegnspråktolket, og deltakerne fra Døvekirken bor 
og spiser på samme skole. Har du ikke meldt deg på ennå? Kontakt Petter 
i Stavanger (doves.menighet.stavanger@dovekirken.no) for å høre om det 
fremdeles er ledige plasser!

Sommerens opplevelse for ungdom:

TT 2011
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Demonstrasjon 
"Vi skal seire"
27. april 2011
Det var demonstrasjon i Oslo 27. april for å redde frem-
tiden for hørselshemmede skolebarn.

Kunnskapsdepartementet ønsker å legge ned tre statlige 
skoler for hørselshemmede i Bergen, Holmestrand og 
Oslo fra høsten 2012. Dette tilbudet skal kommunene ha 
ansvar for videre. Kommunene har ikke økonomi eller 
kompetanse på undervisning for døve og hørselshem-
mede barn.

Hørselshemmede barn, foreldre, tidligere elever på 
døveskolene, pedagoger og NDF har advart regjeringen 
mot denne avgjørelsen og mener at det blir for tilfeldig 
hva kommunene bestemmer seg for å gjøre med under-
visingen til hørselshemmede barn.

Opposisjonen på Stortinget har foreslått for regjeringen 
at denne saken må utredes før skolene nedlegges.

Onsdag 27. april kl 14 gikk 450-500 personer fra Youngs-
torget til Stortinget for å demonstrere for fremtiden for 
hørselshemmede skolebarn. Flere fra Døvekirken i Oslo 
var med, og vi markerte vår støtte til hørselshemmede 
skolebarn. Vi var mange og i alle aldersgrupper.

Vi takker aksjonsgruppa Vade Mecum for deres innsats 
i forbindelse med demonstrasjonen!
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 Åpta 1.-6. august

TMF!

For mer 
For mer informasjon og påmelding, gå inn på www.nmsu.no

Tenmisjonsfestivalen (TMF) er NMS U sin ungdomsfestival på Sørlandet. Her møtes mellom fire og femhundre ungdommer til bibeltimer, misjon, lovsang, bading og kjekke seminarer. 

TMF arrangeres på leirstedet Åpta, som ligger ca. 20 minutter fra Farsund. 

Temaet for årets festival er Aim Higher. Dette temaet handler om å utfordre seg selv til å være Guds disippel. 

Nå kommer utfordringen: Bli med og gjør årets TMF til tidenes beste festival!
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Kirkelige handlinger
Hvis ikke annet er angitt, har handlingen funnet sted i vedkommende 
døvekirke

Oslo og det østenfjelske
Gravferd
08.03.11: Aslaug Vigrestad  St. Hanshjemmet 
  omsorgssenters kapell
15.03.11:  Magnhild Harnæs Fagerborg kirke
13.04.11: Aase Berg

Stavanger og det sør-vestenfjelske
Dåp
25.04.10:  Krisitn Lidal Hovden 
29.09.10: Julian Alexsander Thoresen Bodø domkirke
30.01.11: Mats Emilian Nordmo

Vielse
29.05.10: Bente Gurine Kvitvær og Frank Nordmo  Sjernarøy kirke

Gravferd
26.03.10: Marianne Lindstrøm  Arendal
25.06.10: Jorunn Karin Magnussen Bedehuset Berøa, 
  Stol på Karmøy
29.06.10: Mildred Evelyn Eide Stavanger krematorium
15.07.10: Kurt Willy Knutsen Hinna kirke
27.07.10: Trond Edland Tjensvoll kapell
06.08.10: Arnulf Malmin Pedersen Revheim kirke
18.08.10: Aud Torunn Sola Haugland 
23.02.11; Marie Rosland Orre kyrkje
15.04.11: Kari Bjørheim Strand kirke

Bergen og det vestenfjelske
Dåp
30.01.11:  Matias Skogstad
13.03.11:  Ragnhild Høgelid Yndestad

Gravferd
20.01.11:  Gunnhild Hjørdis Bjørø
28.01.11:  Kristine Olsen  Os Kyrkje
22.02.11:  May Vigdis Solbakken  Hosanger Kyrkje
17.03.11:  Nils Johan Bjørø 
13.04.11:  Willy Einar Johansen  Meland Kyrkje
02.05.11:  Jorunn Koppen 

Møre
Gravferd
10.03.11: Michael Alexander Skaar  Ålesund Kirke
22.03.11: Trygve Leif Krogstad Langevåg Kyrkje

Trondheim og det nordenfjelske
Dåp
06.03.11: Kaja Alisa Meland Urgård
 Ingrid Venås-Johansen
20.03.11:  Selma Helland  Øyer Kirke

Vi ønsker og gratulerer 
vår alles kjære Karin Elise 
Syvertsen med 60-årsdagen 
som var den 17. mars. Du er 
et snilt menneske som bare 
vil andre godt! 

Mange gode klemmer fra 
Beate, Jan og Anders, Terje, 
Ailin, Ylva og Vilje, Yngve, 
Knut, mor, svigermor, Buster 
og resten av familien din.

Karin 60 år
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TMF!

For mer 
For mer informasjon og påmelding, gå inn på www.nmsu.no

Tenmisjonsfestivalen (TMF) er NMS U sin ungdomsfestival på Sørlandet. Her møtes mellom fire og femhundre ungdommer til bibeltimer, misjon, lovsang, bading og kjekke seminarer. 

TMF arrangeres på leirstedet Åpta, som ligger ca. 20 minutter fra Farsund. 

Temaet for årets festival er Aim Higher. Dette temaet handler om å utfordre seg selv til å være Guds disippel. 

Nå kommer utfordringen: Bli med og gjør årets TMF til tidenes beste festival!

Det er etter hvert blitt tradisjon at konfirmantene i Den 
norske Kirke samler inn penger til Kirkens Nødhjelp i 
fastetiden. I de fleste menighetene går konfirmantene fra 
dør til dør i sitt eget lokalmiljø. Dette er ofte vanskelig å 
få til for døvemenighetenes konfirmanter som vanligvis 
kommer fra mange forskjellige steder og ikke uten videre 
kan foreta innsamlingen i nærområdene sine.
I Døves menighet i Oslo valgte man derfor å legge konfir-
mantenes innsamling til kaféen i Oslo Døvekirke torsdag 
28. april. Det kom inn hele kr. 754,-! Slett ikke dårlig.
Vi takker både konfirmantene og alle som bidro med 
pengegaver.
-eBe-

Konfirmantene 
samler inn penger 
til Kirkens Nødhjelp

Besøke Madagaskar 
og døveskolen?
For mange i døvemiljøet er Madagaskar et begrep. Fra 
barnsben har vi hørt om døveskolene på Madagaskar og 
det enorme arbeidet Døvemisjonen har nedlagt til beste 
for de døve på verdens 3. største øy. Og mange har i 
årevis hatt en hemmelig drøm om å besøke landet. Nå 
har du muligheten!

I tiden 6.-23. oktober arrangerer Misjonsselskapets eget 
reisebyrå en tur til Madagaskar, der man blant annet 
skal til Antsirabe der døveskolen ligger. Reiseledere blir 
Svein og Bente Kjosavik som begge har lang erfaring 
som misjonærer på Madagaskar. Se mer på http://www.
ravinala.no/kjosavik-2011/. NB! Den enkelte må selv 
sørge for tolk.
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  KALENDER 
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RAGNHILD THORSHEIM KRISTING

Vi kan hjelpe med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

HELE DØGNET

Tlf. 55 27 28 29GRAVFERDSHJELPEN
Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN

Gudstjenester i Oslo
Gudstjeneste og menighetsmøte i 
Døvekirken kl 11.00: 22.05.11 
OsloHimmel, tolket gudstjeneste i 
Oslo Domkirke kl 16.00: 22.05.11 
Høytidsgudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00: 12.06.11 
Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 19.00: 18.06.11 
Gudstjeneste i Døvekirken 
kl 11.00: 26.06.11 
Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00: 10.07.11 
Kveldsgudstjeneste i Døvekirken 
kl. 18.00: 14.08.11 
Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00: 28.08.11 
Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00: 11.09.11 
Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00: 09.10.11
Gudstjenester i Vestfold
Gudstjeneste i St. Olavs Kapell, 
Sandefjord  kl. 18.00: 20.05.11
Gudstjenester ellers i distriktet
Tolket konfirmasjonsgudstjeneste i 
Haug Kirke på Ringerike 
kl. 11.00: 29.05.11 
Tolket konfirmasjonsgudstjeneste i 
Aurskog Kirke kl. 11.00: 05.06.11 

Ungdomsklubb 
i Oslo Døvekirke 
onsdager kl. 18:
11.05.11
25.05.11
08.06.11
22.06.11 

Liseberg
Vårens 
høydepunkt!
3. – 5. juni (fredag til søndag)
Fornøyelsesparken i Liseberg i 
Gøteborg.
Hvis du er i alderen 13-17 år, så 
sett av denne helgen og bli med 
på en alle tiders tur!

Mer info kommer på http://
www.dovekirken.no/
oslo/?tmpl=activity&id=68567!

Åpent hus i Oslo Døvekirke 
kl. 11.30-13.30 annenhver 
torsdag (like ukenumre) hele 
sommeren.

Kafé i Oslo Døvekirke kl. 
14-18 annenhver torsdag (ulike 
ukenumre) hele sommeren.

Hyggetreff i Storhamar Kirke 
onsdag 25. mai kl. 11.00-13.30.
Sommerfest på CSS torsdag 9. 
juni kl. 15.30.

Følg med hva som skjer, i kalen-
deren på www.dovekirken.no/
oslo. Der vil du finne program-
met for høsten etter hvert som 
det blir klart.

Vestfold
Gudstjeneste i St. Olavs Kapell, 
Sandefjord fredag 20. mai kl. 18.00. 
Åpent hus i Sandar menighets-
hus, Sandefjord fredag 20. mai kl. 
16-20.
Programmet for høsten er ikke fast-
lagt ennå. Følg med i kalenderen på 
www.dovekirken.no/oslo

Stavanger
Etter hver gudstjenesten inviteres det 
til kirkekaffe.
08. mai kl 1400: Gudstjeneste i 
Sviland kapell, Sandnes, kirkekaffe 
i arboret
17. mai kl 1100: 17. mai markering 
med enkel gudstjeneste i kirken
22. mai kl 1100: Gudstjeneste, natt-
verd, menighetens årsmøte
05. juni kl. 1100: Gudstjeneste
26. juni kl. 1100: Gudstjeneste, 
nattverd
14. august kl 1100: Gudstjeneste
28. august kl 1100: Gudstjeneste, 
m nattverd
11. sept. kl 1100: Gudstjeneste og 
menighetsrådsvalg
02. okt. kl 1100: Gudstjeneste, 30.09-
02.10: Tegnspråkpoesihelg 
16. okt. kl 1100: Menighetstur til 
Kristiansand m gudstjeneste, natt-
verd
30. okt. kl 1100: Gudstjeneste, 
nattverd
13. nov. kl 1100: Gudstjeneste
27. nov. kl 1100: Lysmesse, natt-
verd
24. des. kl 1500 : Julaftengudstje-
neste

Kristiansand
19. juni kl 1100: Integrert gudstje-
neste i Lund kirke
03. juli kl 1100: Gudstjeneste på 
NMS sin generalforsamling i Kristi-
ansand (29.06-03.07)
16. okt. kl 1100: Gudstjeneste på 
menighetstur, nattverd
18. des. kl 1100: Integrert gudstje-
neste i Lund kirke

Haugesund
18. sept. kl 1100: Integrert gudstje-
neste i Udland kirke 

Bergen
15. mai kl 11: gudstjeneste ved 
Trygve S. Stabrun. Etter gudstjenes-
ten blir det tur til arboretet på Milde. 
Vi kjører i privatbiler.
17. mai kl 8: flaggheis og frokost.
13. juni kl 18: (2. pinsedag) gudstje-
neste ved Trygve S. Stabrun.
19. juni kl 11: gudstjeneste ved Lars 
Hana. Etterpå blir det hagefest.

TORSDAGSKVELDER I JULI:
I juli er Bergen Døvesenter stengt. 
Men hver torsdag i juli blir det sosialt 
samvær i døvekirken. Vi begynner kl 
18 med en kort andakt eller nattverd, 
deretter blir det kaffe og vafler eller 
kaker. Velkommen!

Møre
Søndag 8.mai, kl.1100:   Gudstjeneste 
i Volda kirke. Konfirmasjon.
Søndag 15.mai, kl.1100:  Gudstjenste 
i distriktet, følg med på tekst-tv og 
hjemmesidene.
Søndag 5.juni, kl.1100: Gudstjeneste 
i Volsdalen kirke, Ålesund, nattverd, 
kirkekaffe.
Søndag 26.juni, kl.1100:  Guds-
tjeneste i Gaustad kapell, Eide på 
Nordmøre. Skjer i forbindelse med 
”Helg på Averøya”.
Fredag 29.juli, kl.1800: Olsokguds-
tjeneste i Borgund kirke, Ålesund. 
Døveprest tolker.
S ø n d a g  7 . a u g u s t ,  k l . 11 0 0 :                   
Gudstjeneste i distriktet, foreløpig 
ikke bestemt hvor.
Søndag  28 .augus t ,  k l . 1200 :                 
Gudstjeneste i Balestrand kirke, Sogn 
og Fjordane. Skjer i forbindelse med 
døvestevne for Bergen og Møre.
Søndag 11.september, kl.1100:           
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. Me-
nighetsrådsvalg.
Søndag  2 .oktober ,  k l . 1100 :                 
Gudstjeneste i distriktet, foreløpig 
ikke bestemt hvor.

Andre arrangement: 

Åpen Kirke
Tirsdag 3.mai, kl.1100-1400: Åpen 
Kirke i Volsdalen menighetshus, 
Ålesund. Prat, mat, tombola og 
lystenning.
Onsdag 25.mai ,  kl.1100-1400:           
Åpen Kirke i Volsdalen menighets-
hus. 

Trondheim
  8. mai kl.18
22. mai kl.11
  5. juni kl.11
19. juni kl.11
14. august kl.18
28. august kl.12 på Døvehytta
11. september kl.11
25. september kl.18

Mo i Rana
18. september kl.11 i Mo kirke

Hyggetreff og menighetskvelder
   i 
Klostergt. 60
31. mai kl.11
14. juni kl.19
16. august kl.11
30. august kl.19
13. september kl.11
27. september kl.19

Høstprogrammet for  Tromsø er ikke 
fastlagt ennå. Følg med på www.
dovekirken.no/trondheim

Onsdag 31.august, kl.1100-1400:       
Åpen Kirke i Volsdalen menighets-
hus. 
Tirsdag 20.september, kl.1700-2000: 
Åpen Kirke i Molde Domkirke. Prat, 
mat, tombola og lystenning.
Onsdag 28.september, kl.1100-1400: 
Åpen Kirke i Volsdalen menighets-
hus.

HELG på AVERØY, 24.-26.juni:
Døves menighet i Møre arrangerer igjen en hyggelig helg i flott 
natur. Overnatting skjer i Solfrid Lids barndomshjem i Bådalen 
og hos Magne Gaustad i Øksenvågen. 

Program:     Fredag:   Kveldsmat
 Lørdag: Frokost, tur til Håholmen med omvisning 

og middag, kveldsmat
 Søndag: Frokost, gudstjeneste i Gaustad kapell 

i Eide kommune, middag: Hustadvika 
gjestegård

Kostnader: Middager betaler alle selv. 

Utgifter til måltider i Bådalen og Øksendalen spleiser vi på.

Påmelding: 
Innen 5.juni til døveprest Nordbrønd på mobil: 95 07 83 62 .
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Odd Erling Vik Nordbrønd, 
døveprest 
Telefon: 70 16 53 26
Teksttelefon: 70 16 53 27
Faks: 70 16 53 39
odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no
Mobiltelefon 95 07 83 62

Ingunn Helland, sekretær

NORDENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIGHET, 
TRONDHEIM

www.dovekirken.no/trondheim 
Adresse:  
Klostergata 60, 7030 Trondheim
Telefon 73 51 60 77
doves.menighet.trondheim@
dovekirken.no

Per Walle, døveprest
Ttlf direkte 73 52 22 68
Tlf direkte 73 52 08 30 
Mobiltelefon 95 86 75 64
per.walle@dovekirken.no

Erik Gjengedal, døvekapellan 
Mobiltelefon 480 49 501
erik.gjengedal@dovekirken.no 

Ingrid Karlgård Moxness, 
daglig leder
Mobiltelefon 917 30 925

Johan Fjellestad, kirketjener
Teksttelefon 74 82 74 69
Anne Marie Sødal, døvekateket
Mobiltelefon 906 44 665
anne.marie.sodal@dovekirken.no
Sonja Skogvoll
Mobiltelefon 920 46 139
sonja.skogvoll@dovekirken.no

DØVES MENIGHET, 
NORD-NORGE

http://dovekirken.no/trondheim/
index.cfm?id=125999 
Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
Kroken, 9022 Krokelvdalen

Arne Lundqvist, døvekapellan 
 Mobiltelefon: 991 66 940  
arne.lundqvist@dovekirken.no

Stiftelsen Signo

Døveprest: 
Arne Christian Halseth
Telefon 907 52 554
arne.christian.halseth@signo.no

Hege R. Lønning, daglig leder 
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 30
Mobiltelefon  952 09 906
hege.lonning@dovekirken.no

Sunniva J. Fisknes, døvekapellan
(Permisjon)

Marita Solberg Bjerke,   
vik. prostiprest/døvekapellan 
Telefon direkte 23 33 43 24
Teksttlf. direkte 23 33 43 34
Mobiltelefon: 908 96 590
marita.solberg.bjerke@dovekirken.
no 

Siv Henriksen Elstad,  
prostiprest/døvekapellan
(Permisjon)

Randi Andresen, døvediakon
Telefon direkte 23 33 43 23 
Teksttelefon 23 33 43 33
Mobiltelefon 900 50 869
randi.andresen@dovekirken.no

Øyvind Aspen, døvekateket 
Teksttelefon  23 33 43 30
Mobiltelefon:      97 50 58 06
oyvind.aspen@dovekirken.no     
msn: oyvind.aspen@dovekirken.no

Karl Fr. Robertsen, Barne-, 
 ungdoms- og poesimedarbeider
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 37
Mobiltelefon 984 08 052
karl.robertsen@dovekirken.no 

Dmitry Katsnelson, konsulent
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 58
Mobiltelefon 452 69 949
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

Øystein Bang, organist
Mobiltelefon 928 38 574
ohbang55@hotmail.com 

Olga Papalexiou, danser
Mobiltelefon 984 90 919
oliapapalexiou@yahoo.no 

Erik Andresen, vaktmester
Mobiltelefon 482 66 864

DØVES MENIGHET, VESTFOLD

http://dovekirken.no/oslo/index.
cfm?id=295283 
Terje J. Johnsen, seniorprest
Mobiltelefon 928 31 358
terje.j.johnsen@dovekirken.no

Eyolf Berg, 
fung. menighetssekretær
Mobiltelefon 911 76 537
eyolf.berg@dovekirken.no

  SØR-VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIGHET, STAVANGER

www.dovekirken.no/stavanger 
Kirke og postadresse:
Sandeidgaten 10, 4012 Stavanger
Besøksadresse: 
Saudagaten 11 (Døves Hus)
Telefon/Teksttelefon 51 56 60 88
doves.menighet.stavanger@
dovekirken.no

Jarl Åge Tjørn, døveprest
jarl.age.tjoern@dovekirken.no
Mobiltelefon 92 65 54 19

Petter Pettersen, daglig leder / 
menighetsarbeider
Mobiltelefon 48 10 55 58

Petter Riisland, organist
Telefon 51 52 20 25
Mobiltelefon 97 77 47 62

Bjørn Jerstad,  
vaktmester/kirketjener
Mobiltelefon 97 03 68 66

Arnstein Overøye, liturgisk leder
Mobiltelefon 95 96 69 20

VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIGHET, BERGEN

www.dovekirken.no/bergen 

Adresse: Postboks 2305 Hansapar-
ken, 5828 Bergen
Besøksadresse: Kalfarveien 77
Telefon 55 56 41 40
Faks 55 56 41 42
Mobiltelefon 91 69 08 63
doves.menighet.bergen@
dovekirken.no

Lars Hana, døveprest
Tlf direkte 55 56 41 24 
Mobiltelefon 90 11 36 82
lars.hana@dovekirken.no

Trygve S. Stabrun, døvekapellan
Tlf direkte 55 56 41 26
Mobiltelefon 99 01 14 13
trygve.stabrun@dovekirken.no

Guri Kaland Sværen, daglig leder
Tlf direkte 55 56 41 20
Mobiltelefon 91 69 08 63

Geir Ove Misje, organist
Mobil  974 27 325

Ann-Karin Voldsund, 
ungdomsarbeider
Mobiltelefon 98 81 10 30

DØVES MENIGHET, MØRE

www.dovekirken.no/more
Borgundveien 124, 6007 Ålesund
Besøksadresse:
Volsdalen kirke/menighetshus 
doves.menighet.more@dovekirken.no

DØVEPROSTEN

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo

Roar Bredvei, 
fungerende døveprost
Tlf direkte  23 33 43 21
Teksttelefon 23 33 43 31 
Mobiltelefon 90 85 82 12
roar.bredvei@dovekirken.no

Terje J. Johnsen, prostiprest
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 43
Mobiltelefon 92 83 13 58
terje.j.johnsen@dovekirken.no
Faks 23 33 43 50
Faks mobil 92 87 14 89

Gunn Heidi Dybdahl,  
trosopplæringskoordinator
Mobiltelefon 93 88 33 40
gunn.heidi.dybdahl@dovekirken.no

Hanne Dyrendal, rådgiver
(Permisjon)

Asgeir Straume, vikarprest
Teksttelefon, telefon  55 51 96 83
Mobiltelefon 959 73 274
asgeir.straume@dovekirken.no

Anita Dalehavn, vik. rådgiver
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 40
Faks 23 33 43 50
anita.dalehavn@dovekirken.no

DØVEKIRKENES FELLESRÅD

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo
Tor Einar Lie, kirkeverge
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 53
Faks  23 33 43 50
Mobiltelefon 41 42 13 41
kirkevergen@dovekirken.no

Dmitry Katsnelson, konsulent
Teksttelefon 23 33 43 30
Faks 23 33 43 50
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

ØSTENFJELSKE
DØVEDISTIRKT

DØVES MENIGHET, OSLO

www.dovekirken.no/oslo

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 20
Faks 23 33 43 50
doves.menighet.oslo@
dovekirken.no

Det er tolk til stede i kontortiden  
tirsdag (9-15) - onsdag (12.30-15) 
- torsdag (9-15).  Dere kan da ringe 
våre døve ansatte og snakke med de 
via tolken.

   DØVES MENIGHETER

www.dovekirken.no

www.dovekirken.no/oslo

www.dovekirken.no/stavanger

www.dovekirken.no/bergen

www.dovekirken.no/more

www.dovekirken.no/trondheim

Støtt våre annonsører!
Våre annonsører støtter oss!
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Med min erfaring som 
døveprest for døve og 
tunghørte må jeg si hvilke 
sosiale konsekvenser en 
integrert skolegang kan 
medføre for et barn med 
sterkt nedsatt hørsel.

 Hvert år fødes mellom 
40-60 døve barn i Norge. 
95 % av disse opererer i 
sine første leveår, inn et 
Cochlea-implantat (CI) 
i hodet.  Dette er et hjel-
pemiddel som tilbys ved 
døvhet, eller når hørsels-
resten er så liten at en 
ikke har nytte av vanlig 
høreapparat. (cipaa.net) 
CI hjelper øret til å bruke 
ca. 30 lydkanaler. Et øre 
med normal hørsel tar 
inn ca 2-3000 lydkana-
ler. Enkel matematikk 
og menneskelig erfaring 
tilsier at mennesker med 
CI ikke blir hørende. De 
er avhengig av å kom-
munisere med tegnspråk 
i mange situasjoner for å 
oppfatte hva som sies.

Hørselsresultatene av CI 
varierer. En familie jeg 
kjenner har 2 døve barn. 
De har begge operert 
inn CI på begge ørene. 
Hos den ene er begge 
operasjonene mislyk-
ket og vedkommende 

er totalt avhengig av 
kommunikasjon på tegn-
språk. Hos den andre er 
utbyttet av CI-en så stor 
at den har mulighet til å 
leke og prate norsk med 
andre hørende barn i 
nærmiljøet. Denne fami-
lien behersker tegnspråk 
slik at alle i familien har 
mulighet til å oppfatte 
hva som sies. Denne fa-
milien har store barn nå 
og slipper tvangsflytting 
til Trondheim eller til 
den kommunale døve-
skolen i Oslo kommune, 
for at barna deres skal få 
undervisning ut fra sine 
fysiske forutsetninger.

En stor andel mennes-
ker i Norge med nedsatt 
hørsel har hatt og har 
”integrert” skolegang 
siden de fleste foreldre 
ønsker undervisning på 
nærskolen. At valgfri-
heten er blitt såpass stor 
de siste årene, stiller jeg 
meg undrende til. Er det 
på grunn av en forestil-
ling om at CI-opererte er 
blitt hørende? 

Jeg har møtt svært mange 
tunghørte som sier: ”Jeg 
har gått i integrert un-
dervisning. Ingen har 
gjennom de 12 årene 

noensinne spurt meg om 
hva jeg har ment om noe 
som helst. Jeg har heller 
ikke noen venner fra sko-
letiden.” Mange lærere 
for hørende som har en 
døv elev i klassen ser det 
samme. Når jeg har spurt 
lærerne om hvordan den 
hørselssvake eleven fun-
gerer sosialt, svarer de 
med bekymring i ansiktet 
at mange faller utenfor 
i sosiale sammenhenger. 

I 11-12års-alderen bytter 
derfor mange fra hørende 
skole til døveskole. Et-
ter mange år med sosial 
utestengelse viser de stor 
sorg og utrolig nok skam 
over at de ikke har hørt 
nok eller oppfattet nok. 
Det er en stor emosjonell 
påkjenning for barnet og 
også foreldrene.
Kjære Kristin Halvorsen: 
Vær så snill å ta med 
erfaringer om det sosiale 
aspektet ved læring, og 
hjelp foreldre til å kunne 
velge blant flere døve-
skoler for sine barn. Ikke 
frarøv elever med ulike 
former for hørselstap 
muligheten til å få kunn-
skap i et språkmiljø hvor 
de kan være seg selv og 
få venner ut i fra sine 
fysiske forutsetninger 

Nedlegging av statlige døveskoler
av døveprest Sunniva J. Fisknes

Den rødgrønne regjeringen går inn for nedlegging av de statlige dø-
veskolene, etter Midtyngrapportens konklusjoner og tvinger døve 
barn og deres familier til å flytte til Trondheim for å gå på den eneste 
statlige døveskolen.

– uten å måtte flytte til 
Trondheim. 

Sunniva J. Fisknes sin 
artikkel ble trykt i avi-
sen Klassekampen 3. 
mai. Den var på for-
hånd sendt til partiene 
på Stortinget. Partiene 
Høyre og Venstre har 
svart henne og sagt de 
vil ta hennes momenter 
med seg inn i behandlin-
gen av stortingsmelding 
nr. 18. De andre partiene 
har ikke svart i det hele 
tatt.  (red. anm.)

Mange i Døvekirken har 
engasjert seg lokalt for å 
støtte døveskolene.

(Fung. døveprost Roar Bredvei)

På samme måte som det er 
nødvendig å opprettholde 
døveskolene der språket 
og kulturen blomstrer, ser 
vi at det er nødvendig å 
opprettholde og også etab
lere nye døvekirker og 
døvemenigheter hvor både 
språket, kulturen og kirkens 
liv kan blomstre.

(Fung. døveprost Roar Bredvei)

Derfor istemmer jeg med 
leder i Norges Døvefor
bund Hanne B Kvitvær: La 
skolene for hørselshem
mede leve!

(Fung. døveprost Roar Bredvei)
(Se døveprostens leder på 
s. 3!)
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Gudstjenester i forbindelse med påsken 
i Døvekirken i Oslo

Også i år var det lagt opp 
til et spennende og vari-
ert gudstjenesteprogram i 
Døvekirken i Oslo knyttet 
til påskefeiringen. 

Høytiden ble innledet tors-
dag kveld med skjærtors-
dagsmåltid med nattverd. 
Det var fjerde gangen at 
dette ble arrangert, og det 
er i ferd med å bli en fin tra-
disjon. I kirkerommet var 
det dekket et korsformet 
langbord, og det ble benyt-
tet deler av en måltidliturgi 
med temaet ”Sorgen og 
gleden de vandrer til hope”. 
I denne liturgien brukes 
elementer fra det jødiske 

påskemåltidet, som for 
eksempel usyret brød, urter 
og honning, og den leder 
oss over i nattverdsliturgien 
og avsluttes med Herrens 
måltid.  

Langfredag var det pa-
sjonsgudstjeneste der bar-
ne-, ungdoms- og poesi-
medarbeider Karl-Fredrik 
Robertsen viste bilder og 
hadde en vakker og sterk 
dramatisering av deler av 
lidelseshistorien slik den 
er framstilt hos evangelis-
ten Lukas. Vi fulgte Jesus 
på hans lange og tunge 
vandring til Golgata, hans 
korsfestelse, og til han 

roper med høy røst: ”Far, 
i dine hender overgir meg 
min ånd!” og utånder. Og 
vi som var til stede fikk et 
innblikk i Langfredagens 
mysterium og mørke. 

Påskemorgen forandres 
Langfredagens mørke til 
lys, sorgen blir vendt til 
glede, og vi kan synge 
”Påske morgen slukker sor-
gen, slukker sorgen til evig 
tid”. Påskedag var det man-
ge som hadde funnet veien 
til Døvekirken. Dagen ble 
innledet med påskefrokost 
og deretter høytidsgudstje-
neste med nattverd. I pre-
kenteksten møtte vi Maria 

Magdalena og den andre 
Maria på vei til graven, og 
de blir de første vitner til 
Jesu oppstandelse og seier 
over døden. Denne seieren 
over døden forandret ver-
den og er grunnlaget for 
vår kristne tro. Og derfor 
er dette kirkens viktigste 
festdag. Det var flott at 
mange kom og var med på 
denne feiringen. 

I kirkeåret er vi nå i påske-
tiden, og vi kan som kristne 
søstre og brødre se fram 
mot feiringen av Kristi 
himmelfartsdag og Pinse. 
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Pinsen er livets fest
- Pinsen er virkeliggjøringen i verden av påskens budskap; at Gud står på li-

vets side mot det som vil bryte det ned. Pinsen er båret av håp, sier professor 
Øyvind Norderval ved Teologisk Fakultet. 

Hva er pinse? Hvorfor fei
rer vi? Og var det noe med 
Den Hellige Ånd? Tilfeldig 
spurte på gaten vet lite 
om pinsen og pinsens inn
hold. Men Norderval, som 
er professor i oldkirkens 
teologi og kirkehistorie 
ved Det teologiske fakultet, 
Universitetet i Oslo, har 
svarene:
– Kirken feirer ifølge tra
disjonen pinse til minne 
om da Den Hellige Ånd 
kom over urmenigheten i 
Jerusalem på den femtiende 
dagen etter oppstandelsen. 
Det betyr en bekreftelse 
på at de troende ikke var 
overlatt til seg selv. Derfor 
markerer pinsen kirkens 
grunnleggelse, sier Nor
derval.
 – Selve ordet ”pinse” 
er avledet av det greske 
”pentekoste” som betyr 
femti. Samtidig bygger 
pinsefeiringen videre på 
en gammel jødisk fest på 
samme tidspunkt, shavot, 
opprinnelig en innhøstings
fest som etter hvert hadde 
gått over til å bli en marke
ring av at Lovens tavler ble 
gitt til Moses på Sinaifjellet. 
Derfor er pinsen også en 
markering av at de troende 
har gått fra å leve under 
Moseloven til å leve under 
evangeliet.
 
Tunger av ild
Når det gjelder starten 
for pinsen, finner vi den i 
Apostlenes gjerninger, i 
følge Norderval:
– Utgangspunktet for den 

kristne feiringen har vi be
lagt i Apostlenes gjerninger 
kapittel 2,24: "Da kom det 
med ett en lyd fra him
melen som når et veldig 
stormvær farer fram, og 
fylte hele huset der de satt. 
Og det 
viste seg 
for dem 
tunger 
likesom 
av ild, 
som 
delte 
seg og 
satte 
seg på 
hver 
enkelt 
av dem. 
Da ble 
de alle 
fylt med 
Den 
Hellige 
Ånd, og 
de begynte å tale i andre 
tunger, alt ettersom Ånden 
gav dem å tale”, forteller 
Norderval. 
Tidligere leder av leder
rådet i Pinsebevegelsen i 
Norge og pastor i Filadelfia 
Ålesund, OlaEmil Sprake
haug supplerer:
– Pinsen er Guds ånds 
komme over jord på en 
helt annen måte enn i Det 
gamle testamentet. Den 
Hellige Ånd er en skapende 
ånd som utfører Jesu gjer
ning på jord. 

Mindre konkret høytid?
Norderval tror grunnen til 
at folk flest ikke skjønner 

hva pinsen omfatter, er at 
den kan synes som mindre 
konkret enn jul og påske.
 – I julen feires Jesu fød
sel, i påsken hans død og 
oppstandelse. Hva Den 
Hellige Ånd betyr, kan være 

vanske
ligere å 
fatte, sier 
professo
ren. Han 
mener at 
pinsens 
innhold 
ikke er 
noe mind
re viktig 
av den 
grunn.
– Den 
markerer 
livet, at 
livet sei
rer over 
dødens 
krefter 

ved at Gud er nærværende 
i verden. Sprakehaug mener 
pinsen bør feires alle årets 
365 dager.
– Det er viktig at vi ikke 
bare feirer pinse en gang i 
året. Det er i de menighe
ter der Den Hellige Ånd 
får virke at vi ser dynamikk 
og ekspansjon. Den Hellige 
Ånd er gitt alle mennesker 
og gjelder for alle. Guds 
kjærlighet er utøst i våre 
hjerter ved Den Hellige 
Ånd og det er den som 
drar oss inn til Gud, sier 
pastoren.

Kirkepynt og rødfarge
Når det gjelder måter å 

feire pinse på, har vi ikke 
så mange av dem i Norge, 
opplyser professor Nor
derval.
– I kirken markeres pin
sefesten liturgisk gjennom 
bestemte tekster og sal
mer. Den liturgiske fargen 
er rødt, som symboliserer 
de ildtungene som skal ha 
falt over de troende på den 
første pinsedagen. 
Nordmenn har heller ikke 
sterke pinsetradisjoner, 
forteller Norderval.
 –Det er ikke så mange 
gamle skikker som er 
bevart i dag. Men fra mid
delalderen av har pynting 
av kirken med blomster og 
grønt løv hørt pinsen til. 
Det markerer skapelsen 
og livet som Gud utvirker. 
Ellers var pinsedagen den 
dagen da man tradisjonelt 
skiftet fra vinter til som
merklær. I Larvik har de 
en spesiell tradisjon med å 
spise frokost i bøkeskogen 
pinsemorgen, sier profes
soren. Han synes kirken 
godt kunne ha markert 
pinsen tydeligere. 
– Kirken burde i sin for
kynnelse og sin liturgi i 
pinsen enda sterkere un
derstreke at Gud bærer 
det sårbare liv med oss i 
en verden der livet hele 
tiden trues av urettferdig
het, lidelse og vanskjøtsel 
av den jord Gud har gitt 
oss. Pinse uttrykker kir
kens globale perspektiv og 
ansvar. KPK
Tekst: Kristin Winther 
 Jørgensen, KPK
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Andakten i dette nummer er skrevet av Asgeir Straume

Barnetro… til himmelen  
du er en gyllen bro

Det hender at noen sier:  Jeg har jo min 
barnetro. 

Barnetro er ikke komplisert. Barnetro er 
en enkel tro, en tro full av tillit. Jeg tror 
at Gud holder meg i sin hånd samme hva 
som skjer.

Spør et barn som vokser opp i en kristen 
tradisjon,  hva som skjer når vi dør, og vi 
får svaret: ”Da henter Jesus oss opp til 
himmelen.” Det er barnetro – enkel og 
nær. Trosbekjennelsen sier om Jesus: ”... 
for opp til himmelen...”

Jesus var en dag sammen med sine disipler 
og venner; han talte til dem, og da han var 
ferdig med talen, ble han løftet opp mens 
de så på, og en sky skjulte ham for øynene 
deres – ”for opp til himmelen”.
I Apostlenes gjerninger leser vi (kap1, v 
10 -11):

 Da de stod og stirret opp mot himmelen 
og så etter ham idet han drog bort, stod 
med ett to menn i hvite klær foran dem 
og sa: "Galileere, hvorfor står dere og ser 
opp mot himmelen? Denne Jesus som ble 
tatt opp til himmelen fra dere, han skal 
komme igjen på samme måte som dere 
har sett ham fare opp til himmelen."

Det siste Jesus sa før han ble tatt opp til 
himmelen, var: ”Se jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende”.

For mange år siden besøkte jeg en en-
somtboende døv. Han hadde plass på et 
aldershjem blant hørende; der var det 
ingen som forstod språket hans. Det før-
ste han gjorde etter at vi hadde hilst, var: 
”Sett deg prest,” og så begynte han å tegne 
trosbekjennelsen for meg. Da var det fint 
å være prest. Det var en trosbekjennelse 
båret av liv og tro.

Trosbekjennelsen er meislet ut, og hvert 
ord har grunnlag i bibelske sannheter.
Kall de enkle ordene barnetro, de har 
hjulpet mennesker i ulike livssituasjoner 
gjennom livet. 

Vi opplevde det sterkt i Oslo Døvekirke 
da vi hadde ”Åpent hus” i dagene etter 
den meningsløse terrorbombingen i Oslo 
og drapene på Utøya.

Det var ikke de mange og kompliserte or-
dene og forklaringene vi trengte, men det 
som kunne gi oss håp i det meningsløse.

Så kan vår barnetro være enkel. Vi lever 
og vi vet at han er med oss inntil verdens 
ende.

Ikke en spurv til jorden
uten at Gud er med.
Ikke en sjel mot døden
uten hans kjærlighet!
Ikke en blomst er visnet,
ikke en tåre falt
uten at Gud vet om det,
han som er over alt.
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Terje Mjåland til minne  
– 7 år etter
For 7 år siden ble døvemiljøet rystet da Terje Mjåland ble drept 
på trikken ved Bislett på vei til Døvekirken. Hele døvemiljøet sto 
da sammen i sorgen, og vi husker hvordan Terjes foreldre og hans 
kjæreste, Silje, fokuserte på minnene og kjærligheten i stedet for 
på hat og hevn. Det var Asgeir Straume som har skrevet andakten 
i dette bladets side 2, som hadde begravelsen av Terje i Borgestad 
kirke i Skien i august 2004.

Så mange i døvemiljøet har sammenlignet det som da skjedde, 
med det som har skjedd denne sommeren . Denne gangen er også 
fokuset på kjærligheten og samholdet mer enn på hat og hevn. 
Når vi denne sommeren har vært vitne til det vi ikke trodde var 
mulig, har også vi i døvemiljøet og døvemenighetene kjent styr-
ken som på forunderlig vis har kommet til oss også denne gan-
gen.

Mange i døvemiljøet har vært særlig rammet denne sommeren 
ved at de er relatert til noen som ble rammet av terrorhandlin-
gen. Derfor trenger vi nå å ta ekstra godt vare på hverandre i 
hverdagen, når vi møtes i døveforening og til gudstjenester, og 
når vi snart skal møtes til døvemiljøets høydepunkt under Døves 
 Kulturdager i september. I likhet med Terje Mjåland sine nær-
meste har også så mange andre fått et nytt møte med egen sorg 
denne sommeren. Da er det en gave å ha mennesker rundt seg, 
som bryr seg og gjør sorgen og de tunge opplevelsene lettere å 
bære.

Våre tanker går nå særlig til Terje sine nærmeste og til alle som 
er særlig rammet denne sommeren. De skal vite at vi er mange 
som står sammen med dem i våre tanker, bønner og i vår omsorg.

Roar Bredvei, døveprost.
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Minnesamlingen ble ledet av 
døveprest Asgeir Straume som 
tok utgangspunkt i hvordan det 
som skjedde forrige fredag, har 
preget både samfunnet vårt og 
enkeltmennesker: 

"Det er gått seks dager siden 22. juli. 
Bare seks dager. Men disse dagene 
har vært så lange at det kan virke 
som det har gått mange uker. Mange 
har gått gjennom dager med frykt og 
uvisshet, mange har møtt en stor sorg. 
Men samtidig opplever vi samhold og 
nærhet, stillhet og ettertanke. Gatene i 

mange byer er blitt fylt av mennesker 
som har båret blomster eller fakler for 
å vise solidaritet og medfølelse med 
dem som er rammet, og for å vise at 
vi vil stå sammen om å ta vare på et 
åpent samfunn der fellesskap og de-
mokrati er grunnleggende verdier. 

Nå er vi samlet til andakt. Vi er i Guds 
hus med alle de tanker og følelser 
som har preget oss denne uken. Her 
vil be om at Gud ser oss og alle som 
har det vondt og vanskelig. Gud ser 
vår klage og ser vår gråt."

Så vidt vi vet, var det ikke døve blant 

de drepte og skadde, men på direkte 
spørsmål om noen av de frammøtte 
var rammet av ugjerningene i Oslo og 
på Utøya, var det tre som spontant rei-
ste seg og fortalte om hvordan deres 
nærmeste familie var blitt rammet. 
Deres beretning gjorde dypt inntrykk 
på alle de tilstedeværende.

En rose ble lagt på kirkens alter som 
symbol på den kjærlighetens vei 
Gud inviterer oss til å gå videre når 
hverdagen etter hvert vender tilbake. 
De tilstedeværende fikk også anled-
ning til å tenne lys i bønn for både 
omkomne, overlevende og pårørende. 

Verdig og godt  
besøkt minnesamling

Rundt femti mennesker, både voksne og barn, gamle og unge, fant veien til Oslo Døvekirke til minnesamlingen for terrorofrene fra 22/7.

Tekst: Eyolf Berg. 
Foto Asgeir Straume og Eyolf Berg
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I tillegg benyttet mange anledningen 
til å skrive en kort bønn og legge den 
i forbønnskrukken som så ble båret 
fram til alteret.

I den situasjonen som er oppstått, 
trenger vi styrke til å gå videre. De 
frammøtte ble derfor invitert til å 
motta Herrens nattverd, der Herren 
Jesus Kristus gir seg selv til oss for 
å gi oss styrke til å møte hverdagens 
utfordringer. Og til slutt ble alle sendt 
ut med Herrens velsignelse over den 
hverdagen som ligger foran.

Etter minnesamlingen i kirken ble 
alle som var kommet, invitert inn i 
menighetssalen til måltid og fortsatt 
samtale, og mange ga uttrykk for at 
denne samlingen var det de trengte 
for å klare å komme videre etter det 
grusomme som er hendt. Det var helt 

tydelig at døveprest Asgeir Straume 
og døvediakon Randi Andresen som 
var ansvarlige for arrangementet 
hadde maktet å gi samlingen en form 
og et innhold som talte direkte til de 
frammøttes hjerter.

Nå ble det også en strid mel-
lom dem om hvem som skulle 
regnes som den største. Da sa 
han til dem: «Kongene hersker 
over sine folk, og de som har 
makten, lar seg kalle velgjørere. 
Men slik er det ikke blant dere. 
Den største av dere skal være 
som den yngste, og lederen skal 
være som en tjener. For hvem 
er størst, den som er gjest ved 
bordet, eller den som er tjener? 
Er det ikke gjesten? Men jeg er 
som en tjener blant dere.

(Luk 22,24-27)

Kristne mennesker har alltid vært 
barn av sin tid, og skal vi bedømme 
kristne i tidligere tider, må det skje 
på bakgrunn av den tid og kultur-

sammenheng de levde i, ikke utfra 
holdninger vi møysommelig har opp-
arbeidet etter 1000 års påvirkning fra 
Guds ord. Derfor må også Olav den 
hellige, som han kalles av ettertiden, 
bedømmes utfra sin egen tid.

I våre øyne er det lite ved Olav den 
hellige som holder mål. Han var et 
råskinn i en rå samtid. Men målt 
på bakgrunn av sin samtid var han 
kanskje ikke så ille. La gå at han 
snakket sin tids språk, men vi snak-
ker selv vår egen tids språk, og hadde 
vi vært Olavs samtidige, ville vi 
snakket samme språk som ham, det 
språk mennesker den gang snakket 
og forsto. Og var Olav rå, var ikke 
samtiden mildere. Det var faktisk 
Olav den hellige den som innførte be-
grepene barmhjertighet og ansvar for 
svake i sin tids Norge, i en tid der den 

sterkestes rett rådde uhemmet. Den 
svakes plass i samfunnet var slavens 
plass, og den som ikke kunne hevde 
sin rett, ble hensynsløst utnyttet, noe 
som stadig skjer i mange land. Det er 
ikke minst de to kirkeasylantene våre 
en levende påminnelse om. 

De siste dagene har vi fått en grufull 
på minnelse om at det også i vårt land 
er mennesker som – tross 1000 års 
kristen påvirkning – fremdeles er vil-
lige til å gripe til rå og brutal makt for 
å tvinge sin vilje og sine synspunkter 
inn på sine medmennesker. Det som 
skjedde i Oslo og på Utøya sist fredag, 
kan aldri forsvares.

På en av mine reiser i Midtøsten 
hadde jeg en samtale med en av Sy-
rias aller fremste muslimske ledere. 
Han fikk spørsmål om hvordan han 

Mellom 22/7 og Olsok
Stabsandakt i Oslo Døvekirke 26. juli 2011.
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så på fenomener som bin Laden og 
al-Qaida. Svaret hans lød slik: ”Når 
slike mennesker kaller seg muslimer, 
er det en hån mot Den allmektige 
Gud!” Jeg har lyst til å gjøre ordene 
hans til mine: Når en ugjernings-
mann som han som utførte drapene 
på fredag kaller seg selv kristen, er 
det en hån mot Den allmektige Gud 
og i strid med alt som forkynnes i 
Guds Ord.

Som kristne er vi kalt til å elske vår 
neste – uten grenser eller reservasjo-
ner. Selv dem som definerer seg som 
våre fiender, skal vi elske like høyt.
Fredag opplevde mange mennesker 
ting de aldri burde bli nødt til å 
oppleve, og jeg vil tro alle som på 

en eller annen måte ble rammet, vil 
være preget av det de har opplevd, 
resten av livet. Mange kjenner noen 
som er rammet. Vårt kall som kristne 
er å være til stede for dem hvis og 
når de trenger oss, ikke for å snakke 
dem i senk, men for å lytte til det de 
har å fortelle, la dem gråte, vise at vi 
deler sorgen – forstå den kan vi ikke, 
for vi har ikke opplevd det samme 
som den, men vi kan dele den med 
dem og gi dem nærhet. Kanskje kan 
vi også gi dem praktisk hjelp – med 
gjøremål de ikke orker midt i smerten 
og sorgen – og med ting de trenger 
for å skape en ny hverdag, en hverdag 
som for veldig mange er nødt til å 
bli helt annerledes enn hva de hadde 
tenkt seg.

Og vi kan be for dem som skal leve 
videre med skader på kropp og sinn, 
med smerte, med sorg og med savn. 
Vi kan be Gud ta vare på dem både 
nå i denne vonde tiden og i den 
hverdagen de skal leve videre. Og 
vi kan be for dem som mistet livet 
i den grusomme og meningsløse 
ugjerningen. Dikteren Jakob Sande 
skrev en nydelig bønn for en forlist 
sjømann: ”Herre, fell ein nådig dom! 
Døm han inn under handa til Kristi 
Frelsarmann!” Den bønnen ber jeg 
for dem som omkom på fredag, og 
den bønnen inviterer jeg dere til å be 
sammen med meg ved lysgloben.

Eyolf Berg

PRESSEMELDING 
Oslo, 19. mai 2011 

Tegnspråk- 
rådgiver til 
Språkrådet 
Den første rådgiveren i tegnspråk 
er ansatt i Språkrådet, statens 
fagorgan i språkspørsmål. 

Det skjer som en følge av at stor-
ting og regjering har gitt norsk 
tegnspråk høyere offisiell status.

Sonja Myhre Holten (46) er ansatt 
i den nyopprettede stillingen som 
tegnspråkrådgiver. 
Myhre Holten kommer fra en stilling 
som seniorrådgiver ved Skådalen 
kompetansesenter. 
Hun er utdannet språkviter med mas-
tergrad i tegnspråk, allmennlærer 
med første avdeling spesialpedago-
gikk og tegnspråklærer.

Fullverdig språk

– At denne stillingen blir oppret-
tet, er et viktig praktisk steg for å 
styrke stillingen til norsk tegnspråk 
i samfunnet. Vi er svært glade for å 
få Sonja Myhre Holten med på laget, 
sier Karl Henrik Steinsholt, funge-
rende direktør i Språkrådet.

Med stortingsmeldingen «Mål og 
meining. Ein heilskapleg norsk 
språkpolitikk»ble norsk tegnspråk 
anerkjent som et fullverdig språk. 
Meldingen varslet at Språkrådets 
språkpolitiske ansvar skulle utvi-
des til å gjelde mer enn bokmål og 
nynorsk. På grunnlag av dette har 
Språkrådet fått midler til å ansette 
en rådgiver i tegnspråk.

Rådgivning og samarbeid

Målet med stillingen er å styrke 
bruken av tegnspråk i samfunnet. En 
viktig arbeidsoppgaveblir å utvikle 
samarbeid med ulike fag- og interes-
seorganisasjoner som arbeider med 
tegnspråk. Rådgiveren skal innhente 
relevant kunnskap om bruken av 

og statusen til norsk tegnspråk. Det 
vil også være en sentral oppgave 
å informere om og på tegnspråk. 
Rådgiveren skal gi råd om bruk av 
tegnspråk til det offentlige og til pri-
vate, svare på spørsmål fra publikum 
og informere om tegnspråkbrukeres 
språklige rettigheter.

Kontakt:
Karl Henrik Steinsholt, funge-
rende direktør  i  Språkrådet ,  
tlf. 482 27 958
Svein Arne Orvik, informasjonssjef 
i Språkrådet, tlf. 938 06 923

Sonja Myhre Holten.
Foto: Døves Tidsskrift.
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Alle bildene v/fotograf Anders Kjøndal.

Flott prosteinnsettelse i fullsatt kirke
Oslo Døvekirke var helt fullsatt da Oslo biskop, Ole Chr. Kvarme innsatte døveprost Roar Bredvei 
søndag 29. mai.

Bortimot 140 mennesker 
fylte opp både kirkerommet 
og menighetssalen, og det 
måtte stadig settes inn nye 
stoler etter hvert som folk 
strømmet til. I og med at 
det også var Døvekirkenes 
fellesmøte denne helgen, 
var samtlige døvemenig-
heter godt representert med 
både prester og lekfolk da 
den nye døveprosten ble 
innsatt. 
I sin innsettelsestale la 
biskop Kvarme vekt på 
fellesskap og samarbeid 
og minnet den nye døve-
prosten om at han nå skulle 
være bærer av Kristi lys 
i Døvekirken. Danserne 
Olga og Shirin fulgt opp 
med en dans der Kristus-
lyset var tema.  Den nye 
døveprosten hadde i sam-
svar med dagens tekst bønn 
som sitt tema i sin tale og 
brukte også anledningen til 
å fokusere på tegnspråkets 
egenart ved å vise til dets 
spesielle grammatiske opp-
bygning – og til døves var-
het for å tolke hverandres 
såkalte non-verbale språk 
og slik oppfatte hverandres 

gleder og sorger (eller kall 
det bønner) i den daglige 
samtale. Kirken skal alltid 
være det stedet som skal 
romme den enkeltes liv og 
bønner til Gud.
Etter gudstjenesten var det 
mottakelse med nydelig 
servering med fingermat, 
kaker og god drikke. Deret-
ter ledet leder i Døvekirke-
nes fellesråd Nora E. Mo-
sand samlingen etterpå der 
mange bruke anledningen 
til  å komme med både hil-
sener og lykkeønskninger 
til døveprosten. Språkrå-
dets nye direktør Arnfinn 
Vonen holdt sin tale til den 
nye døveprosten på tegn-
språk og takket for faglig 
samarbeid og ønsket lykke 
til med fremtiden. Deret-
ter fulgte mange taler og 
hilsener fra Døvekirkenes 
fellesråd, menighetene, 
kolleger og gjester.  Fra 
Danmark holdt døveprest 
i København Lise Lotte 
Kjær tale.
Med Roar Bredvei har dø-
veprostiet fått en erfaren 
prost som kjenner døvekir-
kens spesielle utfordringer 

ut og inn, og som gjennom 
mange år har vist at han 
evner å kommunisere tegn-
språklig på en førsteklasses 
måte. I tillegg har Bredvei 
allerede høstet god erfaring 
som fungerende prost de 

siste 3 årene.
Vi ønsker ham Guds rike 
velsignelse over de oppga-
vene og utfordringene som 
ligger foran ham og hele 
det døvekirkelige miljøet 
i Norge.
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Det var et stort kull som ble konfirmert i Trondheim Døvekirke for 50 år 
siden, og 5. juni i år  var de fleste av dem igjen samlet til gudstjeneste 
der.   
3. rekke: Anne Folland, Leander Johansen, Liv Arnesen, Asle Karlsen, 
Johan Fjellestad.
2. rekke: Laila Nilsen, Mary Nilsen, Arnhild Thom.
1. rekke: Britt Lundahl, Reidun Johnsen, døveprest Erik Gjengedal, Tordis 
Hagen, Randi Kvitvær, Solfrid Skarsbakk.

Foto: Leander Johansen

Våren 2009 har han oppnådd 
bachelor-grad i utøvende musikk 
etter å ha holdt eksamenskonsert i 
Nidarosdomen og Vår Frue kirke. 

I mellomtiden har han i tillegg til stu-
diene innehatt stillingen som organist 
i Døvekirken i 15 %. 

Det betyr at han i alle disse årene 
har gjort sin gjerning fra orgelkrak-
ken annenhver søndag, juleaften og 
ved bryllup og begravelser. Ut over 
salmer og liturgi har arbeidet omfattet 
musikkfølge til tegnspråkpoesi. 

Nå er det ikke lenge før Mastergraden 
er i havn og ny jobb venter på Levan-
ger. Vi ønsker Erling Neergård lykke 
til både med innspurten av studiene 
og ny stilling, og takker for et langt 
og godt samarbeid.

Tekst og foto: ingrid

50-årskonfirmanter 
i Trondheim

Erling Neergård
organist i Trondheim Døvekirke siden januar 2004 hadde sin siste arbeids-
dag i døvekirken 22. mai.
I oktober 2003 mottok Døves menig-
het i Trondheim søknad på organist-
stillingen fra Erling Neergård. 
Den gangen var han 17 år og elev ved 
Inderøy vgs. og hadde allerede erfa-
ring som organistvikar. Som vedlegg 
til søknaden han sendte menigheten 
var også en attest på gjennomført 
grunnleggende tegnspråkundervis-
ning. For menigheten var dette en 
interessant søknad som førte til fast 
ansettelse fra januar 2004. 
"I tillegg er det nesten 500 000 nord-

menn som har nedsatt hørsel, og jeg 
er en av dem. Jeg hopper ofte mellom 
begge verdener, fra de hørendes ver-
den og til de døves verden. Begge har 
en bit med min identitet å gjøre." "Når 
jeg er på jobb i døvekirken får jeg en 
veldig ro, jeg mister mitt behov for 
å bruke stemmen og å kommunisere 
med lyd." Dette og mye mer skrev 
Neergård i oppgaven med tittelen 
"Døve og musikk" på videregående. 
Hans plan var å bli kantor til tross for 
nedsatt hørsel.
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David E. Fraser begynte som 
kirketjener og vaktmester i Oslo 
Døvekirke 2. mai. Vi ønsker vår 
nye medarbeider hjertelig velkom-
men i medarbeiderfellesskapet i 
Døvekirken. 
David er født i Edmonton i Canada. 
Han er 35 år gammel og er bosatt i 
Oslo (Bøler) med kone og to barn.
Han har tidligere jobbet i firmaet 
Harald Krogsæter AS som leverer 
inventar og utstyr til hele landet. 
Han er godt vant til å ta i et tak, og 
vi har allerede fått et godt inntrykk 
av ham.
På spørsmål om hvorfor han søkte 
jobben i Døvekirken, svarer David 
at det var to grunner til dette. Etter 
flere år på samme arbeidsplass hadde 
han lyst til å prøve noe nytt. Samtidig 
hadde han som døv lyst til å jobbe i et 
miljø der hans eget språk, tegnsprå-
ket, er det viktigste dagligspråket. 
Fra vår side er vi glade for at han 
valgte Døvekirken, og gleder oss til 
å jobbe sammen med ham. Vi er sikre 
på at også de som har sin gang på 
gudstjenester og andre tilstelninger 
i Døvekirken, vil lære å sette pris på 
den nye medarbeideren vår.

Tekst og foto: Eyolf Berg

Tidligere døveprest i Bergen, 
Tom Sverre Tomren, er nå ferdig 
med sin tjeneste i Kamerun. 
Der har han også vært enga-
sjert i arbeid med døve. 

Han har satt i gang et pro-
sjekt som blant andre Døves 
menighet i Bergen har støttet, 
for å gi skoletilbud til døve. I 
den sammenheng har vi gitt 
tegnspråkutdannelse til Amos 
Ounoubo (se bildet) for at 
han skal kunne arbeide med 
undervisning på tegnspråk. Ut-
dannelsen har skjedd i Yaoundé 
sør i Kamerun. 

Han er nå ferdig med utdannel-
sen, og vil ta starte i Ngoundere 
i nord, der Tomren har arbei-
det. 

Tomren forteller i brev til me-
nigheten at døvearbeidet nå er 
kommet inn i godt organiserte 

former. Elevene har undervis-
ning i vanlig skoletid, de har 
skoleuniformer, og de er delt 
inn i fem nivåer. 

For familiene til de døve har 
det også skjedd store ting: fra 
å ha barn uten fremtidsutsikter, 
er nå foreldre og søsken med 
på skolearrangementene til 
de døve, og de får tilbud om 
tegnspråkkurs. Tomren forteller 
at dette har ført til at foreldre 
har måtte revurdere hele bar-
neoppdragelsen sin.

Vær med å be for døve i Ka-
merun. Og dersom du vil støtte 
prosjektet kan du kontakte 
det norske Misjonsselskap 
(NMS), eller Døves menighet 
i Bergen.

Tekst: Lars Hana
Foto: Tom S.  Tomren

KAMERUNDøvekirkens nye 
kirketjener og 
vaktmester
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Som vanlig før  ferien 
arrangerte Døves 
menighet i Bergen 
”hagefest” etter siste 
gudstjenesten. 

Det skjedde 19. juni. 

Vi var ikke heldige 
med været, så festen 
ble holdt i menighets-
salen. 

Bjarte og Veronica 
Troland sto for grillin-
gen, det var tombola 
til inntekt for menig-
heten, og alle frem-
møtte hygget seg. 

Det er heldigvis ikke 
nødvendig med godt 
vær for et vellykket 
arrangement!

Tekst og bilder: 
Lars Hana

HAGEFEST I BERGEN
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Motto for Døves menighet, Bergen
Menighetsrådet i Døves menighet i Bergen har vedtatt at menighetens motto 
skal være ”Fremtid og håp”. Det er noe vi trenger å fokusere på i en tid hvor vi 
opplever at døvesamfunnet er presset på flere måter. Som menighet vil vi arbeide 
for fremtid og håp på flere plan. Vi har engasjert oss i forbindelse med nedleg-
gelse av Hunstad skole, for bedre tolking i helsevesenet m.m. Og vi er bevisst 
at vårt grunnlag ligger i et bibelvers fra Salmenes bok i Det gamle testamente: 
Bare i håp til Gud er min sjel stille, min frelse kommer fra ham (Salme 62,2).
Vi har slått opp mottoet i kirken. Og vi har også laget reflekser med tegning av 
Bergen døvekirke sammen med mottoet. Kirken er tegnet av tidligere kirketjener 
Bjørg Karin Husa. Og den er tegnet slik vi ønsker å fremstå: en åpen favn som 
tar imot oss mennesker slik vi er. Gjennom det finner vi fremtid og håp.

Lars Hana, døveprest.

De siste årene har døves menighet i Bergen invitert til samlinger på torsdagskveldene i juli. Torsdag er døvesenterets 
møtedag, men døvesenteret er stengt i juli. Så da overtar menigheten med en kort gudstjeneste eller andakt. Etterpå 
er det sosialt samvær med vafler og kaffe, eller is og jordbær på en fin sommerkveld, slik som på bildet.

Tekst og foto: Lars Hana

Om sommeren 
er torsdag kirkedag
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  KALENDER 

A
S

RAGNHILD THORSHEIM KRISTING

Vi kan hjelpe med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

HELE DØGNET

Tlf. 55 27 28 29GRAVFERDSHJELPEN
Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN

Døves menighet i Oslo:
Gudstjenester i Døvekirken:
28.08.11  kl. 11.00
11.09.11 kl. 11.00 – Kirkevalg etter 
gudstjenesten
25.09.11: Døves dag. Tid og sted 
ikke fastsatt. Følg med på www.
dovekirken.no.
09.10.11 kl. 11.00 
23.10.11 - Barnas dag og konfirman-
tpresentasjon kl. 11.00
06.11.11 : Allehelgensgudstjeneste 
kl. 18.00
27.11.11:  Lysmesse kl. 18.00

Gudstjenester i distriktet:
02.10.11 kl. 11 i Strømsgodset Kirke, 
Drammen.

Åpent hus annen hver torsdag (like 
ukenumre) kl. 11.30:
 
25/8 Grilling + siste nytt fra den nye 

døveprosten v/Roar Bredvei
8/9 Om høstens kommunevalg v/

gjester fra de politiske parti-
ene.     

22/9 Siste nytt om elektroniske 
 billetter v/Margrethe Lien fra 
Ruter #    

6/10 Straffet og isolert v/Hilde Haua-
land    

20/10 Nytt fra NDF. Om Døveforbun-
dets framtid v/Hanne Kvitvær

3/11 Hukommelse på tegnspråk v/
Knut Petter Sætre Langlo    

17/11 Program ikke fastsatt    
1/12 Adventsfest (NB! Kl. 12.00!) 

Påmelding innen 24/11 her!    
15/12 Juleverksted.  

Kafé i Døvekirken 
annen hver torsdag (like ukenumre) 
kl. 14-18
Middag serveres kl. 16.

Ungdomsklubben:
31/8 Kinokveld    
10/9 (NB! Lørdag!) Blåtur    
28/9 Innendørsklatring    
26/10 Go-cart    
09/11 "Batman" i Oslo Spektrum
14/12 Juleavslutning  

NB! Det kan forekomme endringer i 
programmet. Følg derfor med i kalen-
deren på www.dovekirken.no/oslo.

Døves menighet i Vestfold:
09.09.11: kl. 16: Åpent hus med guds-
tjeneste (kl. 18) og kirkevalg i Sandar 
menighetshus i Sandefjord.

Det øvrige programmet er ikke fast-
lagt ennå. Følg derfor med i kalende-
ren på www.dovekirken.no/oslo,

Gudstjenester i Sør-vesten-
fjelske distrikt:
Gudstjeneste i Kristiansand
dato: 01.09.11 
Gudstjeneste m/kirkevalg
dato: 11.09.11 
Gudstjeneste i Haugesund
dato: 18.09.11 
Gudstjeneste i Stavanger
dato: 02.10.11 
Menighetstur til Kristiansand
dato: 16.10.11 
Gudstjeneste i Stavanger
dato: 30.10.11 
Allehelgensmesse i Stavanger
dato: 06.11.11 
Lysmesse i Stavanger
dato: 27.11.11 

Gudstjenester  
i Bergen Døvekirke
21. august: Trygve S. Stabrun 
4. september: Trygve S. Stabrun 
18. september: Lars Hana
2. oktober: Familiegudstjeneste v/
Lars Hana 
16. oktober: Skaperverkets dag / 
høsttakkefest v/Trygve S. Stabrun
23. oktober: DOMKIRKEN v/Lars 
Hana 
30. oktober: Trygve S. Stabrun
6. november: Alle Helgens Dag  
kl 18 v/Lars Hana
20. november v/Trygve S. Stabrun
4. desember: Utdeling 4-årsbok v/ 
Trygve S. Stabrun
11. desember: Lysmesse kl 18 v/  
Lars Hana
24. desember: Julaften kl 15 v/  
Trygve S. Stabrun
25. desember: Lystenning kl 13 v/
Trygve S. Stabrun

Bergen Døvekirke åpen 
for lystenning og bønn
Når det er seniortreff på døvesen-
teret (annenhver torsdag kl. 11), er 
døvekirken åpen for lystenning og 
bønn kl 10.45.

 
 

TIRSDAGSKAFE 
i Bergen Døvekirke tirsdager kl 11 
 

13.september  
11. oktober  
8. november 
13. desember 
 

ANDAKT – BEVERTNING – PROGRAM 
 

VELKOMMEN! 
 

 

Trondheim døvekirke
Gudstjenester:
11. september kl.11. Valg.
25. september kl.18
23. oktober kl.18
6. november kl.11
20. november kl.18
Havsteinektra 
helse- og velferdsenter
9. oktober kl.11 
Egge kirke
13. november kl.11

Hyggetreff og menighetskvelder 
Klostergt. 60:
13. september kl.11
27. september kl.19
11. oktober kl.11
25. oktober kl.19
8. november kl.11
22. november kl.19

Halvårsprogram Døvekirken 
i Tromsø Høst 2011
Gudstjenester:
18. september kl.13. Valg.
30. oktober kl.13
27. november kl.13. Lysmesse.

Åpen kirke og gudstjenesteverksted

1. september kl.18 Åpen kirke
13. september kl.18 Gudstjeneste-
verksted
6. oktober kl.18 Åpen kirke
25. oktober kl.18 Gudstjeneste-
verksted
3. november kl.18 Åpen kirke
22.november kl.9-15 Gudstjeneste-
verksted

Felleslegatet for Døve
Du kan søke om støtte.

Kontakt: Hans Kr.Hønsvall
Postboks 192, 3201 SANDEFJORD

www.felleslegatet.no
E-post:

ina.m.hagen@colorline.no
Søknadsfrist 15. september 2011 
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odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no
Mobiltelefon 95 07 83 62

Ingunn Helland, sekretær

NORDENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIgHET, 
TRONDHEIM

www.dovekirken.no/trondheim 
Adresse:  
Klostergata 60, 7030 Trondheim
Telefon 73 51 60 77
doves.menighet.trondheim@
dovekirken.no

Per Walle, døveprest
Ttlf direkte 73 52 22 68
Tlf direkte 73 52 08 30 
Mobiltelefon 95 86 75 64
per.walle@dovekirken.no

Erik gjengedal, døvekapellan 
Tlf direkte 73 52 08 31 
Mobiltelefon 480 49 501
erik.gjengedal@dovekirken.no 

Ingrid Karlgård Moxness, 
daglig leder
Tlf direkte 73 51 60 77 
Mobiltelefon 917 30 925
ingrid.moxness@dovekirken.no
Johan Fjellestad, kirketjener
Teksttelefon 74 82 74 69
Anne Marie Sødal, døvekateket
Tlf direkte 73 52 90 56 
Mobiltelefon 906 44 665
anne.marie.sodal@dovekirken.no

DØVES MENIgHET, 
NORD-NORgE

http://dovekirken.no/trondheim/
index.cfm?id=125999 
Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
Kroken, 9022 Krokelvdalen

Arne Lundqvist, døvekapellan 
 Mobiltelefon: 991 66 940  
arne.lundqvist@dovekirken.no

Sonja Skogvoll
Mobiltelefon 920 46 139
sonja.skogvoll@dovekirken.no

Stiftelsen Signo

Døveprest: 
Arne Christian Halseth
Telefon 907 52 554
arne.christian.halseth@signo.no

tirsdag (9-15) - onsdag (12.30-15) 
- torsdag (9-15).  Dere kan da ringe 
våre døve ansatte og snakke med de 
via tolken.

--, daglig leder  
(stillingen er ikke besatt)
Telefon tolk  23 33 43 20
Teksttelefon  23 33 43 30
Se også kontaktinfo til Eyolf Berg, 
nedenfor.

Sunniva J. Fisknes, døvekapellan
(Permisjon)

Marita Solberg Bjerke,   
vik. prostiprest/døvekapellan 
Mobiltelefon: 908 96 590
marita.solberg.bjerke@dovekirken.
no 

Siv Henriksen Elstad,  
prostiprest/døvekapellan
Telefon direkte  23 33 43 24
Teksttelefon  23 33 43 34
Mobiltelefon  913 50 776
siv.h.elstad@dovekirken.no

Randi Andresen, døvediakon
Telefon direkte 23 33 43 23 
Teksttelefon 23 33 43 33
Mobiltelefon 900 50 869
randi.andresen@dovekirken.no

Øyvind Aspen, døvekateket 
Teksttelefon  23 33 43 30
Mobiltelefon:      97 50 58 06
oyvind.aspen@dovekirken.no     
msn: oyvind.aspen@dovekirken.no

Karl Fr. Robertsen, Barne-, 
 ungdoms- og poesimedarbeider
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 37
Mobiltelefon 984 08 052
karl.robertsen@dovekirken.no 

Dmitry Katsnelson, konsulent
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 58
Mobiltelefon 452 69 949
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

Øystein Bang, organist
Mobiltelefon 928 38 574
ohbang55@hotmail.com 

Olga Papalexiou, danser
Mobiltelefon 984 90 919
oliapapalexiou@yahoo.no 

Erik Andresen, vaktmester
Mobiltelefon 482 66 864

DØVES MENIgHET, VESTFOLD

http://dovekirken.no/oslo/index.
cfm?id=295283 
Terje J. Johnsen, seniorprest
Mobiltelefon 928 31 358
terje.j.johnsen@dovekirken.no

Eyolf Berg, 
fung. menighetssekretær
Mobiltelefon 911 76 537
eyolf.berg@dovekirken.no

  SØR-VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIgHET, STAVANgER

www.dovekirken.no/stavanger 
Kirke og postadresse:
Sandeidgaten 10, 4012 Stavanger

Besøksadresse: 
Saudagaten 11 (Døves Hus)
Telefon/Teksttelefon 51 56 60 88
doves.menighet.stavanger@
dovekirken.no

Jarl Åge Tjørn, døveprest
jarl.age.tjoern@dovekirken.no
Mobiltelefon 92 65 54 19

Petter Pettersen, daglig leder / 
menighetsarbeider
Mobiltelefon 48 10 55 58

Petter Riisland, organist
Telefon 51 52 20 25
Mobiltelefon 97 77 47 62

Bjørn Jerstad,  
vaktmester/kirketjener
Mobiltelefon 97 03 68 66

Arnstein Overøye, liturgisk leder
Mobiltelefon 95 96 69 20

VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIgHET, BERgEN

www.dovekirken.no/bergen 

Adresse: Postboks 2305 Hansapar-
ken, 5828 Bergen
Besøksadresse: Kalfarveien 77
Telefon 55 56 41 40
Faks 55 56 41 42
Mobiltelefon 91 69 08 63
doves.menighet.bergen@
dovekirken.no

Lars Hana, døveprest
Tlf direkte 55 56 41 24 
Mobiltelefon 90 11 36 82
lars.hana@dovekirken.no

Trygve S. Stabrun, døvekapellan
Tlf direkte 55 56 41 26
Mobiltelefon 99 01 14 13
trygve.stabrun@dovekirken.no

guri Kaland Sværen, daglig leder
Tlf direkte 55 56 41 20
Mobiltelefon 91 69 08 63

geir Ove Misje, organist
Mobil  974 27 325

Ann-Karin Voldsund, 
ungdomsarbeider
Mobiltelefon 98 81 10 30

DØVES MENIgHET, MØRE

www.dovekirken.no/more
Borgundveien 124, 6007 Ålesund
Besøksadresse:
Volsdalen kirke/menighetshus 
doves.menighet.more@dovekirken.no

Odd Erling Vik Nordbrønd, 
døveprest 
Telefon: 70 16 53 26
Teksttelefon: 70 16 53 27
Faks: 70 16 53 39

DØVEPROSTEN

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo

Roar Bredvei, døveprost
Tlf direkte  23 33 43 21
Teksttelefon 23 33 43 31 
Mobiltelefon 90 85 82 12
roar.bredvei@dovekirken.no

Terje J. Johnsen, prostiprest
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 43
Mobiltelefon 92 83 13 58
terje.j.johnsen@dovekirken.no
Faks 23 33 43 50
Faks mobil 92 87 14 89

Hanne Dyrendal, rådgiver
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 40
Faks 23 33 43 50
hanne.dyrendal@dovekirken.no

Asgeir Straume, vikarprest
Teksttelefon, telefon  55 51 06 83
Mobiltelefon 959 73 274
asgeir.straume@dovekirken.no

Anita Dalehavn, vik. rådgiver
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 40
Faks 23 33 43 50
anita.dalehavn@dovekirken.no

Hege R. Lønning, 
 trosopplæringskoordinator 
Telefon tolk 23 33 43 20
Mobiltelefon  952 09 906
hege.lonning@dovekirken.no

DØVEKIRKENES FELLESRÅD

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo
Tor Einar Lie, kirkeverge
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 53
Faks  23 33 43 50
Mobiltelefon 41 42 13 41
kirkevergen@dovekirken.no

Dmitry Katsnelson, konsulent
Teksttelefon 23 33 43 30
Faks 23 33 43 50
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

ØSTENFJELSKE
DØVEDISTIRKT

DØVES MENIgHET, OSLO

www.dovekirken.no/oslo

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 20
Faks 23 33 43 50
doves.menighet.oslo@
dovekirken.no

Det er tolk til stede i kontortiden  

   DØVES MENIGHETER

www.dovekirken.no

www.dovekirken.no/oslo

www.dovekirken.no/stavanger

www.dovekirken.no/bergen

www.dovekirken.no/more

www.dovekirken.no/trondheim

Støtt våre annonsører!
Våre annonsører støtter oss!
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Slipp Bibelen løs!
Kristin Gunleiksrud mener at Kirken må bli flinkere til å formidle Bibelens 
kompliserte og vanskelige tekster. I boka “Bibelfortellinger” har hun skrevet 
kjente og ukjente bibelhistorier på nytt.

Andreas Slettholm,
Kulturmeglerne 

– Jeg har ofte lurt på om Kirken 
tør å ta Bibelen på alvor, sier Kris-
tin Gunleiksrud.

Snill eller slem
Forfatteren og kirkerådsmedlem-
met er opptatt av hvordan kirken 
fremstiller Bibelen i trosopplæring 
og i gudstjenester.

– Når vi i Kirken bruker Bibelen, 
velger vi ofte ut de tekstene vi 
liker, og som passer inn i et enkelt 
snill/slem-skjema. Særlig gjelder 
dette barnebibler. Det er en nes-
ten blasfemisk forenkling å frem-
stille Jesus som snill. Han blir sint 
og urimelig, og gjør ubehagelige 
og rystende ting. Jeg skulle ønske 
at Kirken lot Bibelens fortellinger 
strømme fritt, også de historiene 
som ikke er så lette, sier Gun-
leiksrud.

En sammensatt Gud
Å fortelle de vanskelige histori-
ene er nemlig nødvendig for at 
mennesker skal finne Bibelen 
interessant livet gjennom, mener 
Gunleiksrud.

– Verken barn eller voksne bør få 
et forenklet gudsbilde der Gud 
reduseres til en garantist for 
menneskers lykke. Det forenklede 
gudsbildet blir man ferdig med i 
10-årsalderen. Man må formidle et 
mer sammensatt bilde av Gud, og 
med det mangfoldet av fortellinger 
som finnes i Bibelen, er ikke det 
noe problem, sier Gunleiksrud.

Helter med feil
Hun påpeker at Bibelens helter 
ikke er så prektige og helstøpte 
som vi ofte fremstiller dem. 

– David er en helt, men han 
snubler og begår overgrep, for 
eksempel mot Batseba. Peter går 
på trynet hele tiden. Men når vi 
bruker fortellingene om disse, 
toner vi ned alle feiltrinn, all fam-
ling, alt det menneskelige. Da blir 
Bibelens skikkelser bare en sam-
ling moralsk strømlinjeformede 
mennesker og ikke de ekte og 
sanne menneskene de egentlig er, 
sier Gunleiksrud. 

14. september kommer hun med 
boka “Bibelfortellinger”. 

– Boka ble til fordi Bibelen inne-
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holder så mange fortel-
linger altfor få kjenner. Jeg 
ble slått av hvor livsnære 
og sanne disse historiene 
er, hvor lite skjønnmaling 
Bibelen bedriver. Jeg hå-
per at flere kan få kjenn-
skap til bibelfortellingene 
gjennom denne boka, sier 
Gunleiksrud.

Hun har lagt seg tett på 
Bibelens språk, og vært 
forsiktig med gjendikt-
ning og tolkninger.

Overmot?
– Å skrive Bibelen på 
nytt er absolutt preget 
av overmot! Jeg skjøn-
ner nesten ikke at jeg 
tør, men det var noe jeg 
måtte. Det er noe med 
disse fortellingene som 

Kirkelige handlinger
Hvis ikke annet er angitt, har handlingen funnet sted i ved-
kommende døvekirke

Oslo og det østenfjelske
Døpte
8.mai:  Nikolai Wisny
12. juni:  Leo Vidnes Høiberg

Konfirmerte
8. mai:  Charlotte Emilie Skogsholm, Nikolai Eggesvik 

Karlsen, Kelsey Laila Løken, Marita Simensen, 
Fredrik Haraldsen Søndrål, Nikolai Wisny, Ulrik 
Osvold, Rebecca Park Hansen, Linda Johans-
son

29. mai (Haug kirke): Sara Fremgård Kaspersen
5. juni (Aurskog kirke): Jonas Vestengen
12. juni (Nikolaikirken): Ragnhild Frogner Hasle

Vigde
6. august (Flå kirke): Monica Nesje og Gunnar Lindelien
13. august (Ullensaker kirke): Kathrine Kværner og Marco 

Rainer Andresen

Bergen og det vestenfjelske
Gravferd
06.05.11:  Else Gåsland

Trondheim og det nordenfjelske
Gravferd
26.05.11: Per Erik Fjellseth Malvik kirke
27.07.11: Bjarne Grimstad

Årets konfirmanter i Trondheim. Fra venstre Maren Waaler, konfirmert i 
Valnesfjord kirke 5.juni, Vetle Mes teig, konfirmert i Ørland kirke 7.mai og 
Kristin Leiknes Johansen, konfirmert i Myre kirke 15.mai. Sammen med 
kapellan Erik Gjengedal og kateket Anne Marie Sødal

Ragnhild Frogner Hasle fra Gran på 
Hadeland ble konfirmert i Nikolai-
kirken, den største av søsterkirkene 
på Granavollen, 12. juni sammen 
med 21 andre konfirmanter.

Årets konfirmanter i Trondheim Konfirmasjon på 
Granavollen

berører meg veldig, sier 
Gunleiksrud.

– Kan ikke folk bare lese 
Bibelen i stedet for din 
bok?

– Jo, og det oppfordrer 
jeg selvfølgelig til. Men 
den er litt vanskelig til-
gjengelig, og mange av 
de beste fortellingene 
har gjemt seg mellom 
lovtekster og ættetavler. 
I “Bibelfortellinger” får 
historiene lov til å skinne 
som de perlene de er, 
og de blir presentert i 
sammenheng. Dette kan 
gi leserne en ny opple-
velse av fortellingene, sier 
Gunleiksrud.

...Slipp Bibelen løs! (forts.)
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Døvekirke i Sandefjord?
Døves menighetsutvalg i Vestfold vurderer bygning i Sandefjord 

Årelangt arbeid for egen døve-
kirke for Vestfold og Telemark 
kan nærme seg målet. Etter at 
Døvekirkenes fellesråd vedtok 
å gå inn for at det skal settes 
av midler til anskaffelse og drift 
av egnet bygning i Sandefjord, 
har menighetsutvalget vært på 
husjakt de siste to årene.

Hvorfor akkurat Sandefjord? Den 
nye døvemenigheten skal dekke den 
sørvestligste delen av Østenfjelske 
døvedistrikt, altså fylkene Vestfold og 
Telemark. Hovedtyngden av de døve 
i dette området bor fra Tønsberg 
og sørover til Porsgrunn/Skien, og 
Sandefjord ligger sentralt til både 
nordfra og sørfra. I tillegg er det al-
lerede et veletablert døvemiljø i byen 
som bl.a. huser Vestfold døveforening 
og Sandefjord videregående skole 
som er knutepunktskole for døve og 
hørselshemmede.
Bygningen som nå vurderes, har en 
lang historie bak seg i tjeneste for 
Guds rike. Den ble bygget i 1908 av 
daværende Sandefjord Ynglingefore-
ning, en forløper til dagens KFUK/
KFUM. Helt fram til for knappe 10 
år siden var bygningen fremdeles 
sentrum for KFUK/KFUM-arbeidet 
i byen, og speiderne har fremdeles 
tilhold der.
Både menighetsutvalget, prost, kir-
keverge og representanter for me-
nighetsrådet har vært på befaring og 
mener at bygningen er godt egnet til 
døvekirke. Utseendemessig passer 
den også godt som kirkebygg. Det 

gjenstår imidlertid noen bygningstek-
niske og finansielle spørsmål som må 
avklares før det kan legges inn bud på 

eiendommen, men vi håper disse blir 
avklart med positivt resultat i løpet 
av ikke altfor lang tid.
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Roser ble lagt på vannspeilet i Middelalderparken under gudstjenesten på døves kulturdager.
Rosen er symbol på Jesus Kristus, og etter 22. juli også symbol på medmenneskelighet.
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Asgeir Høgli, Trosopplærer i Døvekirken,  Vestfold og Telemark

Advent er en fin tid!
Adventstiden markerer starten på et 
nytt kirkeår. 

Til hver eneste søndag, gjennom hele 
kirkeåret, er det plukket ut bibeltekster 
som forteller oss noe viktig. Bibel tekster 
som viser oss hvem Jesus er og hva Gud 
vil med livene våre. De søndagene vi 
ikke deltar i en gudstjeneste, kan vi finne 
oversikt over søndagens bibeltekster bak 
i Bibelen, og lese dem selv.  I løpet av et 
år vil vi da få oppleve alle de fine fortel-
lingene og alle de viktigste sannhetene 
for troen og livet vårt.

De siste ukene før jul kalles advent. 
 Advent er en fin tid!

Men adventstiden kan også være en 
alvorlig tid. Og til og med ganske trist! 
For når det virker som om alle andre er 
både glade og forventningsfulle, kan det 
kjennes ekstra vondt å være alene, eller 
føle seg utenfor og ensom.

Uansett hvordan vi føler det, er advents-
tiden en slags ventetid frem mot jul og 
julens glade budskap.

Ordet advent kommer opprinnelig fra et 
uttrykk som betyr «Herrens komme». Og 
adventstidens tekster viser oss at julens 
fortelling om Jesusbarnet, bare er begyn-
nelsen.  Juleevangeliet beskriver bare en 
liten del av den store fortellingen, av det 
store bildet. Et bilde vi får se nye biter av 
hver gang vi leser eller får fortalt noe fra 
Bibelen. Og etter hvert sitter vi igjen med 
et mer og mer helhetlig bilde av hvem 

Jesus er og hva han har gjort og fortsatt 
gjør for oss. 

Adventsøndagenes bibeltekster forteller 
om hvordan Jesus kom til jorden for å 
frelse sitt folk, den gangen for over to 
tusen år siden. Men også hvordan han 
kommer til oss i dag og hvordan han én 
gang skal komme igjen. 

Jesus kom som den Messias-kongen det 
var profetert om i det gamle testamentet 
– uten at de som så det, egentlig forsto 
hva som skjedde.

Og som kristne venter vi på at Jesus skal 
komme tilbake til jorden for å gjøre slutt 
på alt som er ondt, vondt og vanskelig. 
Vi har grunn til å glede oss til denne 
«Herrens dag»!

Og mens vi venter, utfordres vi til etter-
tanke og et liv i tro på Jesus - her og nå. 
Et liv i bot – eller i «den daglige omven-
delse», som boten også er blitt kalt.

Det passer derfor godt at det er fiolett – 
botens farge – som hører adventstiden 
til. Den inneholder jo både kjærlighetens 
varme rødfarge og den blå himmelfargen, 
sannhetens farge. 

For adventstiden skal gi rom for både 
jublende glede og forventning, etter-
tankens  selvransakelse og omsorgsfull 
medmenneskelighet.

Advent er en fin tid!
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Medmenneskelighet
Det vi er minnet om denne høsten er hvor 
 avhengige vi er av hverandre. Det er mye 
som knytter oss sammen. Selvfølgelig knytter 
 familiebånd oss sammen. I tillegg vennskap, 
naboskap og andre relasjoner. 
Og så er språk og kultur limet som knytter oss sammen. Et venn-
lig smil sammen med ”god morgen” eller et ”hei” lyser opp 
 dagen for oss. Og når noen stiller seg på en scene i døvemiljøet i 
regi av Teater Manu, amatørteater i døveforeningene eller i våre 
mange døvekirker, kjenner vi at smilet, tårene og gleden kommer 
frem i oss, og før og etter samlingene møter vi hverandre over en 
kopp og en prat. Og så er språket aller viktigst når vi setter oss 
ned med en kopp kaffe og kjenner at vi ”hører sammen”, og at vi 
er avhengig av hverandre.
Det fremste symbol på døvemiljøets språk- og kulturfellesskap 
er Døves kulturdager som arrangeres hver høst. Denne gang ble 
Døves Kulturdager arrangert på selveste Døves Dag. Døves Dag 
er en internasjonal dag som feires hvert år siste søndag i  septem-
ber. Og på Døves Dag settes det fokus på medmenneskelighet og 
solidaritet i døvemiljøet.
På Døves Dag i år arrangerte Døves menighet i Oslo med funge-
rende sokneprest Siv Henriksen Elstad i spissen en Kulturguds-
tjeneste i Middelalderparken i Oslo.  Gjennom tegnspråk, dans 
og symboler som brød, vin, levende lys, farger og roser ble det 
fokusert på medmenneskelighet. Gudstjenesten endte med at alle 
gikk i prosesjon ned til vannspeilet og kastet hver sin rose ut på 
vannet.
Hva medmenneskelighet er, har vi lært av hverandre gjennom 
 generasjoner i døvemiljøet. Mange døve kvinner og menn har 
stått frem og står fortsatt frem som gode forbilder på medmen-
neskelighet i vårt miljø.  Og så har det alltid også i vårt miljø 
vært en som fremfor noen har lært oss hva medmenneskelighet 
er – det er Jesus Kristus. Og rosen vi kan se på forsiden av  Døves 
Blad fra Kulturgudstjenesten på Kulturdagene, er et gammelt 
symbol på Jesus Kristus, og nå også et moderne norsk symbol på 
medmenneskelighet etter 22. juli. 
Lykke til med å spre medmenneskelighet denne adventstiden, der 
vi på hver vår måte forbereder at Jesusbarnet kommer til oss. 

God Jul. 

Roar Bredvei, døveprost.
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I forbindelse med årets 
Kultudager ble tradisjonen 
tro på søndagen arrangert 
gudstjeneste. Gudstjenes-
ten i år ble kalt Kulturguds-
tjeneste, og den ble lagt til 
Mariakirkeruinene i Mid-
delalderparken bortenfor 
den nye operaen i Oslo.   
Tema var Guds grenseløse 
omsorg og medmennes-
kelighet uttrykt i tekster, 
bønner, farger, symboler 
og roser.  Det var døveprest 
Siv Henriksen Elstad som 
hadde hovedansvar for 
gudstjenesten sammen med 
ansatte i Oslo døvekirke, 
som gikk inn i ulike roller.  

Kulturgudstjeneste
på  
Kulturdagene 
og Døves Dag

Fungerende sogneprest, døve-
prest Siv Henriksen Elstad i Oslo 
Døvekirke hadde hovedansvaret 
for Kulturgudstjenesten under 
Kulturdagene.

Tekst: døveprost Roar Bredvei, foto: Anders Kjøndal

Stor takk til Siv for kreativ 
og inspirerende gudstje-
neste som også var inspirert 
av pinsegudstjenesten hun 
har hatt ansvar for gjen-
nom mange år i Hamar 
domkirkeruiner ved Hamar 
og Mjøsa. Og nyt de fine 
bildene fra denne dagen.



5DøvesBlad4/2011

Vår Far i Himmelen

Hege R. Lønning leder menigheten i Vår Far i Himmelen under Døves kulturdager, og menigheten svarer på forbønnen 
med å tegne: ”Våre bønner ta imot!”

Karl Fredrik Robertsen ledet bønnen slik han gjør hver søndag i gudstje-
nestene i Oslo Døvekirke. 

”Fader Vår” er et begrep. Det var bønnen 
Jesus lært sine disipler.  Samtidig har vi i 
Norge denne høsten fått en ny overset-
telse av Bibelen. Og i den nye oversettel-
sen begynner denne bønnen Jesus lærte 
disiplene ikke med Fader Vår, men den 
begynner slik: 

VÅR FAR I HIMMELEN…   

Det som er meget interessant, er at vi i 
Døvekirken i over 15 år har bedt VÅR FAR 
I HIMMELEN siden vi fikk vår gudstjeneste-
liturgi i 1995. Det er morsomt at overset-
telsen av denne bibelteksten på tegnspråk 
i dette tilfellet har ligget mange år foran 
Den norske kirke sin oversettelse.  Den 
15. november i år var alle døveprestene, 
kateketene, trosopplærerne og diakon på 
Høyskolen i Sør-Trøndelag for å jobbe ak-
kurat med Vår Far i Himmelen. Så nå kan 
du som leser Døves Blad, glede deg til 
at prester, trosopplærere og diakon som 
skal lede Herrens Bønn i døvekirkene, nå 
virkelig kan sitt ”Fader Vår”, eller nå ”Vår 
Far i himmelen”, neste gang du kommer til 
Døvekirken.

Tekst: døveprost Roar Bredvei, foto: Anders Kjøndal

*
*

*

*
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gen, så jeg at Døvekirken 
har et godt program, men vi 
har kanskje ikke vært flinke 
nok til å markedsføre våre 
aktiviteter. Dette er noe jeg 
vil jobbe med.”
 
Hun forteller videre at hun 
har vært speiderjente og 
speiderleder i Døvekirken i 
mange år. Hun har speider-
skjorten, som er prydet med 
mange merker og stjerner, 
liggende på loftet. Den 
betyr fremdeles så mye 
for henne at hun ikke har 
hjerte til å kaste den: ”Jeg 
har mange gode minner 
fra speidertiden, og det 
hadde vært morsomt om 
døvekirken tar opp igjen 
den aktiviteten!”
 

For snart sju år siden ble Døves Menighet 
i Bergen den første grønne menigheten i 
landet. 

Nå er menigheten også blitt miljøfyrtårn. 
En som særlig har arbeidet og vært ivrig 
for å få dette til er daglig leder Guri Ka-
land Sværen. 

26. oktober mottok hun og Veronica Vold-
sund Troland diplom fra byråd Lisbeth 
Iversen i Bergen rådhus. 

Dette er et synlig bevis på at menigheten 
har oppfylt kravene til å bli godkjent som 
miljøfyrtårn.

Fra venstre: byråd Lisbeth Iversen, kirketjener 
og repr for menighetsrådet Veronica Voldsund 
Troland og daglig leder Guri Kaland Sværen.

Camilla Høiberg, ny daglig leder i Oslo
Tekst: Eyolf Berg. Bilde: Camilla Høiberg

1. november i år fikk Døves Menighet i Oslo og på Østlandet ny daglig 
leder. Hun heter Camilla Høiberg og har mens dette skrives allerede vært 
i virksomhet i to uker, og vi kan allerede slå fast at Camilla har gjort seg 
gjeldende på en god og positiv måte. 

Som naturlig er, lå det en 
rekke arbeidsoppgaver og 
ventet på den nye daglige 
lederen, og hun har kastet 
seg ut i dem med liv og 
lyst – og i et nært og godt 
samarbeid med kollegene 
i menigheten. Vi merker 
tydelig at hun trives med 
både utfordringer og et 
nært arbeidsfellesskap, og 
flere av kollegene har gitt 
uttrykk for at de setter pris 
på hennes åpne vesen og 
vilje (og evne) til god kom-
munikasjon med både døve 
og hørende medarbeidere. 

Om forholdet til kolleger 
og dem som ellers har sin 
faste gange i døvekirken 
sier Camilla selv: ”Jeg har 
allerede  hatt mange gode 
og interessante samtaler og 
ser fram til et godt samar-
beid med både medarbei-
dere og andre.”
 
Når vi ber Camilla presen-
tere seg selv og de visjoner 
hun har for sitt virke i 
døvemenigheten, forteller 
hun: ”Som person liker jeg 
å ha flere baller i luften og 
har evne til å ta tak i ting. 

Fra mine erfaringer er det 
viktig med ryddighet og 
styring på struktur og ruti-
ner. Da jeg begynte i stillin-

Camilla er mor til to barn 
på 11 og 7 år, og hun deler 
hverdagen sin  med Tho-
mas. De bor på Oppsal, nær 
Østmarka, noe som passer 
godt for et menneske som 
er glad i naturen. Videre 
røper hun at hun er glad i å 
strikke og sy – og i å lese. 
At hun også er en sosial 
person som liker å komme 
i kontakt med folk, har vi 
allerede kunnet slå fast.

Om det er noe du savner i 
Døvekirken, eller om du er 
nysgjerrig på den nye dag-
lige lederen –  eller rett og 
slett bare har lyst til å slå til 
en prat, så ta gjerne kontakt 
–  eller stikk innom! 

MILJØENGASJEMENT I BERGEN

Tekst og foto: Lars Hana
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MENIGHETSTUR 
TIL LANZAROTE

Tekst og foto: Lars Hana

Døves menigheter i Møre og Bergen var på tur til Pu-
erto del Carmen på Lanzarote i månedsskiftet oktober 
november. Initiativtager var diakoniutvalget i Døves 
menighet, Bergen. Gruppen besto av 14 personer som 
opplevde spennende natur, bading, varme, fellesskap, 
god mat; kort sagt: gode dager. En viktig del av denne 
uken var også besøk på Sjømannskirken. Der ble vi 
godt mottatt, fikk vafler og orientering om arbeidet. I 
tillegg var vi der to ganger hvor vi hadde ansvar for 
gudstjeneste eller andakt. I tillegg fikk vi fortelle om 
døvemenighetene, og besvare spørsmål.

Opprop til døvemenighetene 
fra Landsungdomsrådet

Døvekirkens Landsungdomsråd (LUD) ble til i 2005 og allerede 
fra da var det ikke lett å få med folk fra alle regioner. Vi har 6 
plasser i LUD og aldri har alle plassene blitt fylt opp alle de 
årene LUD har eksistert. Systemet er slik at vi skal ha en repre-
sentant fra hvert menighetsråd + en fra menighetsutvalgene.  
Pr i dag i sliter vi enda mer. Vi er ikke mange i styret, og siden 
vi er så få finnes det ikke nok energi til alt vi vil. Vi vil så mye 
for ungdommene men det går bare ikke. Vi har kjempet lenge 
med å få alle på hver sin plass, men vi innser nå at det ikke går.  
Vi blir ikke 6 stykker hvis vi forsetter sånn vi har gjort hittil. 
Sist møte var det bare 2 plasser som deltok. 2 av 6 plasser, og 
det kan man fint kalle for krise. 
Hvor lenge skal vi holde på sånn og hvor lenge skal vi kjempe? 
Kanskje på tide at menighetene jobber mer med å få sine ung-
dommer fram? Eller er det kanskje på tide med helt ny LUD? 
Ny måte og ny form for styre? Er det behov for LUD? Kanskje 
vi bare tror det, og bare håper at folk har behov for en gruppe 
med unge folk som kan være ungdommens talerør. Kanskje 
sannheten er at LUD bør trekke seg tilbake, og la menighetene 
og ansatte avgjøre hva som er den beste for ungdommene? Det 
ble mange spørsmål, men alle er viktige spørsmål som man 
ikke kan la være å lure litt på.  Hvorfor er det bare folk over 
50 år som er frivillige til å sitte i ulike styret innen Døvekirken, 
hvor er alle ungdommene?  Ulike menigheter har 5-9 personer 
i samme fra samme region og vi sliter med å få EN fra hver 
region. Utrolig hvor stor forskjell dette er. 
Så kjære folkens, hva skal vi gjøre? 
Hilsen Katja Eidesen, leder av LUD
PS Inntil videre legger vi våres møter på is, og går i tenkeboksen i 
forhold til form og organisering. Synspunkter og meninger mottas 
med takk.

Tegnspråkpoesiseminaret i 
Stavanger høsten 2011

Tekst: Jarl Åge Tjørn

Døves menighet i Stavanger inviterte landets døvemenigheter 
til å være med på tegnspråkpoesiseminar med tre deltakere hver. 
Interessen viste seg å være stor, så vi måtte si nei til flere. Vi 
hadde 20 deltakere, sju under 30 år, som fordelte seg sånn:
 Kristiansand 2
 Stavanger 7
 Bergen 2
 Ålesund 2
 Trondheim 1, dvs Georg Bjerkli som hadde kurset
 Tromsø 2
 Oslo 4
Georg hadde en god innføring i temaet på fredagskvelden, og 
deltakerne fikk øve på å lage og fremføre egen poesi lørdagen. 
Blant deltakerne var noen som har arbeidet med poesi i årevis. 
Karl Fr. Robertsen og Billur Taskoparan var med som veiledere 
under gruppearbeidet på lørdagen. De fleste deltakerne hadde 
litt erfaring med tegnspråkpoesi. De som ville fikk også opp-
gaver som ble brukt i gudstjenesten på søndag. 

Tilbakemeldingene er entydige: Dette var inspirerende og 
fint å være med på. Arbeidet i grupper på lørdagen ga en 
god opplevelse. Det var tydelig å se at deltakerne hadde 
utbytte av å jobbe med poesi selv og få tilbakemeldinger 
underveis. Vi trenger flere kurs. 

Fornøyde turdeltakere foran Nautilus Hotel.

Kaffe og vafler i solen på sjømannskirkens terrasse.

Under turen til Timanfaya nasjonalpark ble det mulig å ri på 
dromedar. For de fleste var det første gang.
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Tekst og foto: Eyolf Berg (Alle bildene er fra døveskolen i Antsirabe)

Grunnet den politiske uroen 
de siste par årene ble vi rå-
det til å vente litt med å rei-
se, men i år var tiden inne, 
og etter å ha undersøkt litt, 
valgte vi å melde oss på en 
reise i regi av Ravinala Rei-
ser, et selskap som eies av 
Misjonsselskapet (50 %) og 
et lite investeringsselskap 
som arbeider for å starte 
virksomheter på mikro-
finansplan på Madagaskar.
6. oktober dro vi av gårde, 
og etter en overnatting i Pa-
ris kom vi til Madagaskars 
hovedstad Antananarivo 
kort før midnatt dagen etter. 
Passkontrollen gikk greit 
– bortsett fra at det tok to 
stive timer å komme gjen-
nom! Gasserne er dessverre 
opplært i fransk byråkrati 
på sitt aller verste etter å ha 

Besøk på Madagaskar
Med en døv svoger og svigerinne var døve-
skolen på Madagaskar et begrep jeg tidlig 
stiftet bekjentskap med. Min kone vokste 
opp med årlige innsamlinger til døvear-
beidet på solskinnsøya utenfor Afrikas 
østkyst, og kort tid før sin 60-årsdag røpet 
hun at hun i alle år har båret på en drøm 
om å komme dit. Da slo våre tre barn til 
og ga oss penger til reisen som felles 60-
årsgave.

vært okkupert av Frankrike 
i om lag 100 år fram til 
1961.
I løpet av de drøye to ukene 
vi var på Madagaskar, kom 
jeg i snakk med en rekke 
gassere, og mange av dem 
ville gjerne vite hva jeg 
syntes om Madagaskar. 
Jeg fortalte som sant er, at 
når jeg kommer til et annet 
land, venter jeg å finne noe 
som er annerledes enn det 
landet jeg kommer fra, og 
så forsøker jeg å se hva som 
er vakkert i det landet jeg 
kommer til. Og Madagas-
kar er et vakkert land, med 
en fantastisk natur som 
veksler fra høylandsklima  
til kystklima, fra tropisk 
regnskog på østkysten til 
halvørken på vestkysten. 
Både plante- og dyrelivet 

på Madagaskar er fascine-
rende, med en rekke arter 
som ikke finnes noen andre 
steder i verden. I tillegg 
er det gassiske folket et 
særdeles både vakkert og 
vennlig folk. Det gir noe 
å tenke på når du stadig 
opplever mennesker stanse 
deg på gaten bare for å 
spørre hvor du kommer 
fra, og fortelle deg at de er 
glade for at du kommer og 
besøker dem.
Madagaskar er også et rikt 
land. Det har et enormt 
jordbrukspotensial og var 
i mange år netto eksportør 
av matvarer. Denne situa-
sjonen endret seg dessverre 
radikalt gjennom et kom-
munistisk eksperiment på 
1980-tallet, og landet har 
slitt med å komme seg på 
fote igjen – takket være 
utbredt korrupsjon og sta-
dig fransk innblanding i 
både politikk og økonomi. 
I senere år er det oppdaget 
store forekomster av ver-
difulle mineraler, spesielt 
i sør, og nyere undersøkel-
ser tyder på at det ligger 
store oljeforekomster under 
havbunnen i Mosambikka-
nalen.  Dessverre er dette 
en vesentlig årsak til de 
siste årenes politiske uro i 
landet, for franske interes-

ser har på ny blandet seg 
inn for å få hånd om olje-
reservene, en innblanding 
som har satt landet 30–40 
år tilbake i økonomisk 
utvikling!
I løpet av drøye to uker 
gikk (og kjørte) vi fra det 
ene høydepunktet til det 
andre. For Torunn, min 
kone, var det absolutte 
høydepunktet besøket på 
døveskolen i Antsirabe. 
Vi fikk lov til å være med 
på skolens morgenandakt 
den første skoledagen et-
ter sommerferien (!) og 
ble hilst velkommen av 
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elever som danset for oss. 
Undertegnede takket for 
velkomsten og hilste elever 
og lærere på vegne av den 
norske gruppen. Heldigvis 
er det store likheter mellom 
norsk og gassisk tegnspråk, 
og jeg hadde absolutt en 
opplevelse av at jeg ble 
forstått.
Etter morgenandakten fikk 
vi besøke ulike klassetrinn, 
fra de helt yngste elevene 
som knapt kunne sies å ha 
noe språk. Her ble det gitt 
grunnleggende opplæring i 
både gassisk talespråk – for 
å lære dem å lese og skrive 
– og gassisk tegnspråk. 
Det var imponerende å se 
den visuelle pedagogikken 
som lå til grunn for under-
visningen! Vi besøkte også 
noen av de eldste elevene 
som stolt viste fram ting de 
arbeidet med – ting som ble 
solgt til inntekt for skolen. 
Det er vel unødvendig å si 
at de fikk rivende avset-
ning på produktene sine. 
I et land med opptil 60 % 
arbeidsløshet er mye av un-
dervisningen på døvesko-
lene yrkesrettet, og mange 
av skolens tidligere elever 
er blitt dyktige utøvere 
innen sine yrker. Derimot 
er det få døve som har tatt 
høyere utdanning.
Hva døveskolen i Antsi-
rabe har betydd for døves 
selvfølelse og livskvalitet 
i et land der den tradisjo-
nelle religionen har sett på 
både døve, blinde og andre 
funksjonshemmede som 
forbannet og besatt, er det 
ikke mulig å verdsette høyt 
nok. I det hele tatt fikk vi 
se eksempel etter eksem-
pel på hvordan misjon og 
kristentro har forandret 

det gassiske samfunnet, 
ikke med den franske ok-
kupasjonsmaktens støtte, 
tvert om ofte under sterk 
motstand fra en okkupa-
sjonsmakt som ikke var 
interessert i at gasserne 
skulle bli i stand til å klare 
seg på egenhånd. Dette er 
nok et forhold som er i ferd 
med å endre seg, og det 
gleder meg at to studenter 
fra Madagaskar er i Norge 
og går på Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve dette 
året.

Nettopp kristentroen har 
skapt en bevissthet blant 
gasserne om at alle men-
nesker er likeverdige, fordi 
vi er skapt av den samme 
Gud. Derfor har alle men-
nesker rett til å leve. Der 
kristentroen har fått fot-
feste, er det bortimot helt 
slutt på at nyfødte tvillinger 
og funksjonshemmede set-
tes ut i skogen for å dø. De 
kristne kirkene driver et in-
tenst arbeid for å lære folk 
å lese og skrive, noe som er 
nødvendig for at de selv og 
barna dere skal kunne bli 
registrert i folkeregisteret 
og få identitetspapirer. For 
uten identitetspapirer har 
du ingen rettigheter, heller 
ikke rett til skolegang. Som 
norske kristne har vi derfor 
all grunn til å være stolte 
av det arbeidet norsk mi-
sjon, herunder også døve-
misjonen, har utført på 
Madagaskar. Kristentroen 
har gitt gasserne det den 
gamle religionen nektet 
dem: opplevelsen av å være 
verdifulle ganske enkelt 
ved å være til! Ja, mer enn 
som så: Verdifulle nok til 
at den allmektige Gud var 

villig til å satse seg selv for 
å reise dem opp fra forne-
drelse og undertrykking i 
både tid og evighet.

Sporene etter både katolsk 
og protestantisk misjon er 
synlige nesten overalt. De 
fleste landsbyer vi kjørte 
gjennom, hadde minst to 
kirker. Stadig så vi kirker 
som ble bygd eller på-
bygd, og kirkene fylles av 
mennesker som kommer 
sammen for å tilbe sin 
Herre og Frelser, ikke bare 
én gang for uken, men flere 
ganger daglig, søndag som 
hverdag. Det var sterkt å 
være til sted på gudstje-
nester der vi ikke forsto 
ett ord, men likevel kjente 
oss hjemme i et troens 
fellesskap, som da vi ble 
invitert til en konsert med 
et kristent militærkor i byen 
Toliara. Å oppleve disse 

menneskenes brennende 
engasjement for sin tro, 
gjorde et sterkt inntrykk på 
oss norske. Kanskje tiden 
er inne til at gassiske mis-
jonærer begynner å arbeide 
her til lands? 

I det hele tatt gjorde møtet 
med Madagaskar et dypt 
og sterkt inntrykk på oss. 
Kanskje det sterkeste un-
dertegnede sitter igjen med, 
er en dyp ydmykhet overfor 
mennesker som ikke har 
tilnærmelsesvis den samme 
levestandard som vi selv 
har, men som har en langt, 
langt høyere livsstandard! 
Jeg er i hvert fall inderlig 
takknemlig til både Gud 
og barna mine som gjorde 
reisen mulig for oss – og 
til kona mi som fortalte 
oss om drømmen sin og på 
den måten åpnet for at den 
kunne bli virkeliggjort.
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Fredag:
I alt 18 personer fant denne 
helga frem til Averøya hvor 
vi bodde i Solfrid Lid sitt 
barndomshjem i Bådalen 
og Magne Gaustads hjem i 
Øksenvågen. De fleste var 
fra ålesundsområdet, men 
det kom også 1 person fra 
Stavanger, 1 fra Drammen 
og 4 fra Trondheim. 
Værmessig vekslet det litt 
med småregn og opphold. 
Samlingen begynte hos 
Solfrid sin bror Arild og 
hans kone Magda, som bor 
i nærheten av Solfrid. Der 
var det stort bål (St. Hans-
bålet var utsatt 1 døgn). 
Etterpå ble det grilling av 
forskjellig kjøttmat, og 
det var salat og drikke og 
fruktsalat til dessert. Takk 
for stor gjestfrihet! 
Så var det tid for å finne 
sengene; 8 personer over-
nattet i slektshuset til Sol-
frid, 8 i Magnes hjem, og 2 
bodde privat på Averøy. 

Lørdag:
Alle spiste frokost i Solfrids 
barndomshjem. Så kjørte vi 
til Bud i Fræna kommune 
hvor vi ønsket å se Ergan 
fort, et museum som handlet 
om den 2.verdenskrig. På 

Ved Solfrid Lids barndomshjem er det et stabbur som er blitt til et 
privat museum. Fra v.Torill Ulseth, Eli Kirkereit, Solfrid Lid og Eva 
Gundersen. Foto Odd Erling Vik Nordbrønd.Ivrig prat foran et forsinket St. Hans-bål. Foto Lorents Ness.

Averøy-tur 24.-26. juni 2011
Tekst: Sigrun Andersen. Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd og Lorents Ness

3 karer på Ergan Fort, Bud; fra v. Inge Heen, Paul Inge Hustad og 
Lorents Ness. Foto Odd Erling Vik Nordbrønd.

veien dit kjørte vi innom 
Paul Inge Hustad som ble 
med oss videre på turen. En 
del av oss gikk på museet 
som lå "under jorda". Det 
var veldig interessant. Re-
sten var på uteområdet med 
utsikt til sjøen.  Deretter 
drog vi ned til bygda hvor 
vi så på både fuglefjell med 
krykkjer og steinsamling. 
Etter litt vandring i det flotte 
fiskeværet og i nydelig vær 
fant vi ut at det var mulig 
å få litt mat på den lokale 
kiosken. 
Nå var det igjen tur for 
samling i huset i Bådalen. 
Her var det middag. Sol-
frid og Magne ordnet med 
innheradsodd med deilige 
horn ved siden av. Tone 
lagde gode sveler. Deretter 
kjørte vi alle til Øksenvå-
gen hvor vi så at Magne 
har gjort mye arbeid med 
hus, fjøs og naust. Magne, 
Lorents, Borgvar, Broder 
og Reidar tok en båttur og 
de kom tilbake med fisk 
(torsk, lyr og sei). Resten 
av kvelden koste vi oss med 
sosial prat.

Søndag:
På ny var det felles frokost 
i Solveigs barndomshjem. 

Etterpå dro vi i nydelig 
vær med bil til Gaustad 
kapell i Vevang som ligger 
nord for Farstad og vest for 
Eide. Der feiret kirken 10-
årsjubileum denne dagen, 
og det var dåp av 2 barn. 
Den lokale prestevikaren 
Tommy Stormo, døveprest 
Odd Erling Vik Nordbrønd 
og Tone Rørvik Elvenes 
medvirket i gudstjenesten. 
Det var også kirkekaffe 
med kaker, kaffe og brus, 
og Kolbjørn Gaustad for-
talte om kirken. Så bar det 
videre til Håholmen, som 
vi ble fraktet til av en kopi 
av et vikingskip! 

På holmen kjøpte vi litt mat 
i en kafé. En del av oss gikk 
til et stort hus hvor restene 
av ”Saga Siglar” var ut-
stilt. Her så vi også en film 
om Ragnar Thorseth og 
historien om Saga Siglar, 
kopien av Osebergskipet 
og Gaia. Dette ble tolket av 
Odd Erling.  De som hadde 
vært på øya før, var ute og 
slappet av i den flotte na-
turen. Så bar det tilbake til 
Atlanterhavsveien hvor det 
var tid for farvel. En del av 
deltakerne ble hos Magne 
til mandag. Takk for en flott 
og opplevelsesrik helg!
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11.–13.november 2011 dro 
9 ungdommer fra LIV 1 
og 2 sammen med 4 reise-
ledere fra Oslo til Torino i 
Italia. Målet var å besøke 
kirken, der Jesu likklede er 
utstilt. I tillegg ønsket vi å 
besøke steder i Torino, som 
fra gammel tid ble brukt 
til heksekunst, magiske 
ritualer og steder der det ble 
påstått at det gikk gjenferd 
og spøkelser. Selskapet 
som arrangerer slike turer, 
”Magic Turin”, var dess-
verre fullbooket da vi var 
der, så det var dessverre 
enkelte ting vi ikke fikk 
med oss.
Alle ungdommene gledet 
seg til å reise til Torino, og 
de fikk en flott opplevelse 
der. Vi var heldige som 
hadde med oss professor 
Hallgeir Elstad ved UiO. 
Han holdt foredrag i kirken 
der likkledet var ustilt. Han 
er veldig dyktig og har 
store kunnskaper både om 
historien fra Jesu tid og om 
viktige malerier og statuer 
som var ustilt i kirkemu-
seet. Selv har han aldri vært 

«Tro og tvil» - studietur til Torino
Tekst og foto: Øyvind Aspen

i Torino før, men likevel 
visste han imponerende 
mye om alle de tingene som 
var ustilt der!!!
Torino er en stor by, og vi 
måtte ta buss et langt styk-
ke fra hotellet til sentrum 
av byen før vi nådde frem. 
Vi brukte nesten 1 time.
H v o r f o r  v a l g t e  v i 
temaet”Tro tvil”? Mange 
ungdommene har mange 
spørsmål og har sådd tvil 
om hvorvidt Gud eller Je-
sus eksisterer. Derfor dro 
vi til Torino for å få en 
bedre forståelse hva kirken 
har gitt av kunst og kultur 
opp igjennom århundrene. 
Dette gir ungdommene 
mulighet til å reflektere 
over egen tro og om måter 
de selv kan formilde det de 
tror på, til andre på deres 
alder. 
Etter at vi hadde besøkt kir-
ken og kirkemuseet, hadde 
Marianne og Therese en 
dialogrunde med ungdom-
mene på hotellet, der de tok 
opp forskjellige spørsmål 
som de stilte ungdommene. 
Målet var å trenge dypere 

inn temaet ”Tro og tvil”. 
Det var mange av ungdom-
mene som sa det var veldig 
bra å diskutere dette emnet 
etter alt de hadde sett og 
opplevd den dagen. De to 
kjekke kvinnene har jobbet 
godt med temaet og klarte 

å formidlet stoffet til ung-
dommene på en måte som 
nådde fram. 
Ungdommene var veldig 
fornøyde med det de opp-
levde. og reiste hjem igjen 
med mye ny kunnskap om 
temaet ”Tro og tvil”.
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  KALENDER 

A
S

RAGNHILD THORSHEIM KRISTING

Vi kan hjelpe med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

HELE DØGNET

Tlf. 55 27 28 29GRAVFERDSHJELPEN
Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN

Gudstjenester i Oslo
11.12.11: Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00
24.12.11: Julaftensgudstjeneste på St. 
Hanshjemmet kl. 12.00
Julaftensgudstjeneste i Døvekirken 
kl. 15.00
25.12.11: Høytidsgudstjeneste i Dø-
vekirken kl. 11.00
15.01.12: Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00
29.01.12: Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00
12.02.12: Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00
26.02.12: Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00

Andre arrangementer i Oslo
24.12.11: Julaftensmiddag i Døvekir-
ken etter gudstjenesten.
29.12.11: Barnejuletrefest i Døvekir-
ken kl. 16.
06.01.12: Voksenjuletrefest i Døve-
kirke kl. 18.

Åpent hus annenhver torsdag (like 
ukenumre) kl. 11.30-13.30
Kafé annenhver torsdag (ulike uke-
numre) kl. 14-18.

Det kan skje endringer i programmet. 
Følg derfor med på www.dovekirken.
no/oslo.

Gudstjenester i Vestfold
18.12.11: Adventsgudstjeneste i 
Sandefjord. Klokkeslettet vil bli 
kunngjort på hjemmesidene.

Andre arrangementer  
i Vestfold
28.12.11: Juletrefest for barn og 
voksne i Sandar menighetshus, San-
defjord, kl. 16.

Programmet for vårsemesteret vil 
bli kunngjort på www.dovekirken.
no/oslo.

Resten av distriktet
15.12.11: Adventsgudstjeneste i Stor-
hamar Kirke, Hamar, kl. 16.

Døves menighet i Oslo og på 
Østlandet inviterer alle som 
ellers er alene julaften, 
til å komme og feire jul 
i Døvekirken.
Det er gudstjeneste kl.15.00, mid-
dag kl.17.00.
Vi hygger oss og går rundt juletreet, 
og avslutter med kaffe og kaker. 
En liten gave blir det også. Slutt 
ca. kl. 21.00.
Alt dette for kr.100.00!
Påmelding innen 15. desember til 
randi.andresen@dovekirken.no 
eller til Oslo døvemenighet, Fager-
borggt. 12, 0360  OSLO

Gudstjenester  
i Bergen Døvekirke
4. desember utdeling 4-årsbok
11. desember lysmesse kl 18
24. desember julaften kl 15
25. desember lystenning kl 13
15. januar                                                               
29. januar                                                               
12. februar  familiegudstjeneste
26. februar  menighetens årsmøte

Gudstjenester og  
arrangement i Møre
Søndag 27.november (1.søndag i 
advent): Familiegudstjeneste i Vols-
dalen kirke, kl.11. Adventsverksted 
og kirkekaffe etterpå.

Tirsdag 6.desember, kl.17-20: 
Åpen Kirke i Molde Domkirkes 
 kapell og lunsjrom.

Lørdag 24.desember, kl.14: 
Juleaftengudstjeneste i Volsdalen 
kirke

Lørdag 7.januar, kl.15-19: Julefest i 
Volsdalen menighetshus. 
Middag: kr.150,- for voksne / gratis 
for barn (under 18 år). Påmelding til 
døveprest innen ons.4.januar.

Tirsdag 17.januar, kl.17-20: Åpen 
Kirke i Molde Domkirkes kapell 
og lunsjrom. Prat, mat, tombola og 
lystenning.

Onsdag 25.januar, kl.11-14: Åpen 
Kirke i Volsdalen menighetshus. Prat, 
mat, tombola og lystenning.

Søndag 29.januar, kl.11: Gudstjeneste 
i Borgund kirke. Kirkekaffe.

Onsdag 29.februar, kl.11-14: Åpen 
Kirke i Volsdalen menighetshus på 
skuddårsdagen!

Fre.2. – Søn.4.mars: Vinterhelg på 
Fjellseter for Døves menighet og 
Døveforeningen.

Trondheim Døvekirke
Gudstjenester
4. desember kl.11
Juleaften kl.15
15. januar kl.18
29. januar kl.11
12. februar kl.18
26. februar kl.11

Havsteinekra 
helse- og velferdssenter
18. desember kl.11
1. nyttaråsdag kl.11

Levanger: Bamberg kirke
8. januar kl.11

Hyggetreff og menighetskvelder
i Klostergt. 60
6. desember kl.11
5. januar: Juletrefest
17. januar kl.11 
31. januar kl.19
14. februar kl.11
28. februar kl.19

Tromsø Døvekirke
Juleaften kl.13 
8. januar kl.17 Juletrefest
24. januar kl.18 Gudstjeneste-
verksted
29. januar kl.13 Gudstjeneste
16. februar kl.18 Åpen kirke
26. februar kl.13 Gudstjeneste

Alta: Elvebakken kirke
4. desember kl.17

Harstad: Kaneborgen kirke 
11. desember kl.11

Trenger du noen å snakke med?
Døvediakon og døveprest er til for deg som trenger noen å 
snakke med om spørsmål som angår liv og død, tro og tvil. 
Dette er ting det ikke alltid er så lett å snakke med andre 
om. Derfor er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Du kan kontakte oss på telefon, e-post, vanlig brev eller 
sms. Kontaktinfo står i kontaktlisten her i bladet og på 
døvemenighetenes hjemmesider som du finner under 
www.dovekirken.no.

Vi er flyttbare, så det er mulig å avtale å møtes der det 
passer best for deg. 

Gudstjenester  
i Stavanger Døvekirke 
27 november kl. 11: Lysmesse med 
påfølgende basar i Døvekirken Sta-
vanger

18 desember kl. 11: Integrert gudstje-
neste i Lund Kirke, Kristiansand

20 desember kl. 11: Åpen kirke med 
julegrøt

24 desember kl. 15:  Julegudstjeneste 
i Døvekirken Stavanger

7 januar kl. 17: Juletrefest på Døve-
senteret i Stavanger
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Volsdalen kirke/menighetshus 
doves.menighet.more@dovekirken.no

Odd Erling Vik Nordbrønd, 
døveprest 
Telefon: 70 16 53 26
Teksttelefon: 70 16 53 27
Faks: 70 16 53 39
odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no
Mobiltelefon 95 07 83 62

Ingunn Helland, sekretær

NORDENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIGH. TRONDH.

www.dovekirken.no/trondheim 
Adresse:  
Klostergata 60, 7030 Trondheim
Telefon 73 51 60 77
doves.menighet.trondheim@
dovekirken.no

Per Walle, døveprest
Ttlf direkte 73 52 22 68
Tlf direkte 73 52 08 30 
Mobiltelefon 95 86 75 64
per.walle@dovekirken.no

Erik Gjengedal, døvekapellan 
Tlf direkte 73 52 08 31 
Mobiltelefon 480 49 501
erik.gjengedal@dovekirken.no 

Ingrid Karlgård Moxness, 
daglig leder
Tlf direkte 73 51 60 77 
Mobiltelefon 917 30 925
ingrid.moxness@dovekirken.no
Johan Fjellestad, kirketjener
Teksttelefon 74 82 74 69
Anne Marie Sødal, døvekateket
Tlf direkte 73 52 90 56 
Mobiltelefon 906 44 665
anne.marie.sodal@dovekirken.no

DØVES MENIGH, NORD-NORGE

http://dovekirken.no/trondheim/
index.cfm?id=125999 
Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
Kroken, 9022 Krokelvdalen

Arne Lundqvist, døvekapellan 
 Mobiltelefon: 991 66 940  
arne.lundqvist@dovekirken.no

Sonja Skogvoll
Mobiltelefon 920 46 139
sonja.skogvoll@dovekirken.no

Stiftelsen Signo

Døveprest: 
Arne Christian Halseth
Telefon 907 52 554
arne.christian.halseth@signo.no

tirsdag (9-15) - onsdag (12.30-15) 
- torsdag (9-15).  Dere kan da ringe 
våre døve ansatte og snakke med de 
via tolken.

Camilla Høiberg, daglig leder
Telefon tolk 23 33 43 20
SMS 99 09 04 01
camilla.hoiberg@dovekirken.no

Sunniva J. Fisknes, døvekapellan
(Permisjon)

Marita Solberg Bjerke,   
vik. prostiprest/døvekapellan 
Mobiltelefon: 908 96 590
marita.solberg.bjerke@dovekirken.
no 

Siv Henriksen Elstad,  
funk. sokneprest
Telefon direkte  23 33 43 24
Teksttelefon  23 33 43 34
Mobiltelefon  913 50 776
siv.h.elstad@dovekirken.no

Randi Andresen, døvediakon
Telefon direkte 23 33 43 23 
Teksttelefon 23 33 43 33
Mobiltelefon 900 50 869
randi.andresen@dovekirken.no

Øyvind Aspen, døvekateket 
Teksttelefon  23 33 43 30
Mobiltelefon:      97 50 58 06
oyvind.aspen@dovekirken.no     
msn: oyvind.aspen@dovekirken.no

Karl Fr. Robertsen, Barne-, 
 ungdoms- og poesimedarbeider
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 37
Mobiltelefon 984 08 052
karl.robertsen@dovekirken.no 

Dmitry Katsnelson, konsulent
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 58
Mobiltelefon 452 69 949
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

Øystein Bang, organist
Mobiltelefon 928 38 574
ohbang55@hotmail.com 

Olga Papalexiou, danser
Mobiltelefon 984 90 919
oliapapalexiou@yahoo.no 

Erik Andresen, vaktmester
Mobiltelefon 482 66 864

DØVES MENIGHET, VESTFOLD

http://dovekirken.no/oslo/index.
cfm?id=295283 
Terje J. Johnsen, seniorprest
Mobiltelefon 928 31 358
terje.j.johnsen@dovekirken.no

Eyolf Berg, 
fung. menighetssekretær
Mobiltelefon 911 76 537
eyolf.berg@dovekirken.no

Asgeir Høgli, trosopplærer
Mobil 95 92 97 32
asgeir.hogli@dovekirken.no

  SØR-VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIGHET, STAVANGER

www.dovekirken.no/stavanger 
Kirke og postadresse:

Sandeidgaten 10, 4012 Stavanger
Besøksadresse: 
Saudagaten 11 (Døves Hus)
Telefon/Teksttelefon 51 56 60 88
doves.menighet.stavanger@
dovekirken.no

Jarl Åge Tjørn, døveprest
jarl.age.tjoern@dovekirken.no
Mobiltelefon 92 65 54 19

Petter Pettersen, daglig leder / 
menighetsarbeider
Mobiltelefon 48 10 55 58

Randi Myklebust, kateket
Mobil: 90 17 10 13
randi.myklebust@dovekirken.no

Helen Pedersen, trosopplærer
Mobil: 97 73 04 75
helen.pedersen@dovekirken.no 

Petter Riisland, organist
Telefon 51 52 20 25
Mobiltelefon 97 77 47 62

Bjørn Jerstad,  
vaktmester/kirketjener
Mobiltelefon 97 03 68 66

Arnstein Overøye, liturgisk leder
Mobiltelefon 95 96 69 20

VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIGHET, BERGEN

www.dovekirken.no/bergen 

Adresse: Postboks 2305 Hansapar-
ken, 5828 Bergen
Besøksadresse: Kalfarveien 77
Telefon 55 56 41 40
Faks 55 56 41 42
Mobiltelefon 91 69 08 63
doves.menighet.bergen@
dovekirken.no

Lars Hana, døveprest
Tlf direkte 55 56 41 24 
Mobiltelefon 90 11 36 82
lars.hana@dovekirken.no

Trygve S. Stabrun, døvekapellan
Tlf direkte 55 56 41 26
Mobiltelefon 99 01 14 13
trygve.stabrun@dovekirken.no

Guri Kaland Sværen, daglig leder
Tlf direkte 55 56 41 20
Mobiltelefon 91 69 08 63

Geir Ove Misje, organist
Mobil  974 27 325

Ann-Karin Voldsund, 
ungdomsarbeider
Mobiltelefon 98 81 10 30

DØVES MENIGHET, MØRE

www.dovekirken.no/more
Borgundveien 124, 6007 Ålesund
Besøksadresse:

DØVEPROSTEN

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo

Roar Bredvei, døveprost
Tlf direkte  23 33 43 21
Teksttelefon 23 33 43 31 
Mobiltelefon 90 85 82 12
roar.bredvei@dovekirken.no

Terje J. Johnsen, prostiprest
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 43
Mobiltelefon 92 83 13 58
terje.j.johnsen@dovekirken.no
Faks 23 33 43 50
Faks mobil 92 87 14 89

Hanne Dyrendal, rådgiver
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 40
Faks 23 33 43 50
hanne.dyrendal@dovekirken.no

Asgeir Straume, vikarprest
Teksttelefon, telefon  55 51 06 83
Mobiltelefon 959 73 274
asgeir.straume@dovekirken.no

Anita Dalehavn, vik. rådgiver
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 40
Faks 23 33 43 50
anita.dalehavn@dovekirken.no

Hege R. Lønning, 
 trosopplæringskoordinator 
Telefon tolk 23 33 43 20
Mobiltelefon  952 09 906
hege.lonning@dovekirken.no

DØVEKIRKENES FELLESRÅD

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo
Tor Einar Lie, kirkeverge
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 53
Faks  23 33 43 50
Mobiltelefon 41 42 13 41
kirkevergen@dovekirken.no

Dmitry Katsnelson, konsulent
Teksttelefon 23 33 43 30
Faks 23 33 43 50
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

ØSTENFJELSKE
DØVEDISTIRKT

DØVES MENIGHET, OSLO

www.dovekirken.no/oslo

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 20
Faks 23 33 43 50
doves.menighet.oslo@
dovekirken.no

Det er tolk til stede i kontortiden  

   DØVES MENIGHETER

www.dovekirken.no

www.dovekirken.no/oslo

www.dovekirken.no/stavanger

www.dovekirken.no/bergen

www.dovekirken.no/more

www.dovekirken.no/trondheim

Støtt våre annonsører!
Våre annonsører støtter oss!
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Vi var ikke så mange fra 
Døves menigheter, men 
de som var med, hadde 
det flott.
TT handler om at det er fel-
lesarrangementer i Fjellhal-
len på Gjøvik om formid-
dagen og kvelden. Her er 
det mye som skjer. 
Det er musikk, drama, sang 
og tale. Alt blir tolket til 
tegnspråk. 
Torsdagskvelden var det 
gudstjeneste, og her med-
virket våre ungdommer 
med tegnspråkpoesi m.m. 
Videre er det mye tid hver 
dag på Gjøvik Gård. 

TT 2011 på Gjøvik
Tekst: Odd Erling Vik Nordbrønd . Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd  (1) og Anne Marie Sødal (3)

Også i år var Døvekirken med på Tenåringstreffet (TT) på Gjøvik som blir arrangert av Norges KFUK-
KFUM. Det er et treff som skjer annet hvert år, og som samler rundt 2000 ungdommer fra hele landet. 

Her er det masse forskjelli-
ge aktiviteter som ballspill, 
tivoliaktiviteter, TT-kirke, 
kafeer, etc. 
En dag var det også tegn-
språkverksted, hvor våre 
ungdommer stod for under-
visningen. 

I år la vi inn en egen tur 
fredagen for våre ungdom-
mer. Vi reiste til bobsleigh-
banen utenfor Lillehammer. 
Så da tok vi buss i kanskje 
3 timer tilsammen for å 
oppleve ca.70 sekunders 
nedfart. Det var en rystende 
opplevelse! 

Vi hadde også et hyggelig 
måltid på en pizzarestau-
rant i Lillehammer.

Alt i alt var det en flott uke. 
Vi anbefaler alle ungdom-
mer å oppleve et TT. 

Neste år arrangerer Døve-
kirken egen ungdomsleir 
i august. Her vil det kom-
me mer informasjon etter 
hvert. Og i august 2013 er 
det YMCA Europa Festival 
i Praha. Der vil vi også 
være med!
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Kirkelige handlinger
Hvis ikke annet er angitt, har handlingen funnet sted 
i vedkommende døvekirke

Det østenfjelske

Gravferd
02.09.11:  Marie Aase
13.10.11:  Ruth Elisabeth Lüpke (Ullern kirke)

Det vestenfjelske

Dåp
04.09.11: Mie Indredavik Karlsnes (Brattvåg kyrkje)

Gravferd
07.06.11: Karsten Rune Ramsvik (Volsdalen kirke)
27.10.11: Reidar Einemo (Øystese kyrkje)
28.10.11: Endre Grytnes (Bergen Døvekirke)

Det nordenfjelske

Dåp:
25.04.11: Lin Jia

Gravferd
23.09.11: Roy Arne Andreassen (Myre kirke)
20.10.11: Alvhilde Helene Olsen (Kvaløy kirke)

Asgeir Høgli begynte som 
trosopplærer i 50 % med 
arbeidsområde i Vestfold 
og Telemark 1. oktober.
Asgeir er utdannet teolog og 
kateket og har i en årrekke 
drevet sitt eget firma, Dag-
ligData AS, som utvikler 
programvare for alternativ 
kommunikasjon (tegnspråk 
og tegn til tale).
Med Asgeir Høgli har Dø-
vekirken – og i særdeleshet 
Døves menighet i Vestfold 
og Telemark – knyttet til 
seg en vesentlig ressursper-
son innen både tegnkom-
munikasjon og troslære, 
og vi håper og tror at vi vil 
få stor glede av å ha ham i 
medarbeiderstaben.

Asgeir Høgli
- trosopplærer i Vestfold

Tirsdagskafé er et nytt til-
tak i  Bergen  døvekirke. 

En gang hver måned  samles 
vi til foredrag, mat og an-
dakt. 

Torill Solbø Zahl har fortalt 
om døve barns oppvekst-
vilkår,  Thorbjørn Johan 
 Sander har snakket om 
døve kirkens  historie, og i 
november hadde vi  besøk 
av tidligere døveprest Tom 

TIRSDAGSKAFÉ  
I BERGEN

Tekst: Lars Hana. Foto: Lars Hana og Tom Sverre Tomren

Tom Sverre Tomren viste bilder og fortalte fra Kamerun.

Andakt ved døveprst Trygve Stabrun.

Døveskolen i Ngaoundere deltok sammen med andre skoler i en stor 
gudstjeneste i Millenium kirka. Her orienterte de også om døvesko-
len.

Sverre  Tomren. 
Han er nå tilbake i Norge 
etter fire år i  Kamerun. 
Han fortalte fra tiden i Afri-
ka, og spesielt om arbeidet 
blant døve i  Ngaoundere.

Det sosiale er viktig på 
tirsdagskaféen,  derfor er 
det alltid tid til en god 
matpause. 

Vi avslutter med  andakt 
inne i kirken.
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Guds ord og Guds kroppsvarme
Av Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin

I julen feirer vi at Ordet fra Gud 
er kommet til oss. Gud har noe 
på hjertet, han vil oss noe. I Mari-
as livmor skjedde det at ”Ordet 
ble menneske og tok bolig iblant 
oss” (Joh 1,14). Gud griper ordet 
og han gjør det gjennom snek-
kersønnen Jesus fra Nasaret. Slik 
Jesus er, slik er Gud. 

Gud kniper ikke igjen munnen. 
Vi behøver ikke lure på hva Han 
tenker om oss, men kan høre 
hva Jesus sier: ”For så høyt har 
Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver 
den som tror på ham, ikke skal 
gå fortapt, men ha evig liv.”  

Jesus går ikke lenger rundt slik 
at vi kan se og høre ham. Men 
han er hos oss fortsatt, og hans 
ord er nær hver og en av oss i 
Bibelen. Ja, det går faktisk an å si 
at ordene hans nå er kommet 
oss enda nærmere. I år har vi 
nemlig fått en ny bibeloverset-
telse. Det er en stor og gledelig 

begivenhet. La denne boken bli 
årets julegave!

Det kan være vanskelig når kjen-
te og kjære bibelord oversettes 
på nye måter. Da den første 
nynorskbibelen kom i 1921, skal 
det visstnok ha vært en eldre 
mann som utbrøt: ”Er det ikkje 
lenger godt nok at Skrifta er 
på det språket Meisteren sjølv 
tala?” 

Guds ord må imidlertid stadig 
oversettes på nytt, hvis det skal 
komme nær oss og berøre. Språ-

ket vårt er i stadig endring. Ord 
som tidligere kunne fungere, gjør 
det ikke lenger. Mens det eksem-
pelvis tidligere sto om kirken at 
den var Kristi ”legeme” (1 Kor 
12), står det nå at den er Kristi 
”kropp”. Dette er kanskje den 
viktigste endringen i den nye 
oversettelsen. Mens ”legeme” 
er noe dødt og abstrakt i våre 
ører, er kroppen levende kjøtt 
og blod. 

Når kirken blir Kristi ”kropp”, 
trekkes linjen enda klarere til 
julen. Slik Jesus var en fysisk og 
levende kropp som møtte men-
neskers kroppslige behov, skal 
også vi i kirken være et fellesskap 
der mennesker kan komme med 
hele sitt liv og kjenne noe av 
Guds egen kroppsvarme. Måtte 
mange mennesker i Bjørgvin 
få oppleve kirken på denne 
måten! 

En glad og velsignet jul ønskes 
dere alle!

Det er ikke alltid sant at ”taushet er gull”.
Noen ganger kan tausheten være ødeleggende. Dersom det lenge blir stille mellom 
to venner, er som regel vennskapet i krise. Og hvis noen vi er glade i kniper munnen 

sammen, tenker vi fort at noe er galt. Kjærligheten trenger ord, gode ord. 
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